Stožec
Kraj: Jihočeský

Okres: Prachatice

Správní obvod: Prachatice

GPS souřadnice: 48.859365N, 13.821417E

Nadmořská výška: 780 m n. m.

První pís. zmínka: 1769 (249 let)

Počet obyvatel: 196

PSČ: 384 44

Adresa URL: www.stozec.cz

O obci
Obec Stožec leží na Šumavě v jižních Čechách, 15 km (silnice) / 8 km (železnice) od Volar a asi 35 km
(silnice) od města Prachatice. Skládá se ze tří místních částí - České Žleby, Dobrá na Šumavě a
Stožec.

Historie obce
Přesný rok založení vesnice Stožec není znám, první písemná zmínka pochází z roku 1769. Obec
vznikla jako dřevařská osada.

Ubytování a restaurace
Převážně pro návštěvníky je k dispozici Penzion DRUID, turistická ubytovna PSTRUH, penzion ČERNÝ
KŘÍŽ, Hotel U MAURITZŮ a Pension a ubytovna PSTRUH **.

Okolí a příroda
Obec Stožec je rozložena na západním svahu nad pravým břehem Studené Vltavy. V okolí Stožce se
rozprostírá nádherná příroda chráněné krajinné oblasti Šumava s množstvím chráněných druhů
živočichů a rostlin.

Současnost obce
Současná obec má vybudován vodovod a kanalizaci. Občané mohou využívat poštu, knihovnu,
mateřskou a základní školu, prodejnu potravin, pohostinstrví, ke sportu slouží tělocvična a hřiště. V
současné době je Stožec jedním z oblíbených turistických cílů na Volarsku.

Sportovní možnosti
Přímo obcí prochází žlutá turistická trasa Stožec - Nové Údolí - Krásná Hora - Mlaka - České
Žleby - Stožecká luka - Stožec, nebo Stožec - Nové Údolí - Rosenauerova nádržka - Jelení Vrchy - Černý
Kříž - Stožec, nebo ...

Památky a zajímavosti
Dominantu obce Stožce tvoří kaple Panny Marie, známá též pod jménem Stožecká kaple. Dřevěná
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poutní kaple vznikla v roce 1791 pod zaniklým hradem, kvůli léčivým účinkům místního pramene a
zázračnému obrazu Panny Marie byla vyhledávána poutníky z Čech

Doprava
Dopravu v lokalitě zajišťuje železnice a autobusové spoje.
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