Kubova Huť
Kraj: Jihočeský

Okres: Prachatice

Správní obvod: Vimperk

GPS souřadnice: 48.983226N, 13.771823E

Nadmořská výška: 960 m n. m.

První pís. zmínka: 1728 (292 let)

Počet obyvatel: 87

PSČ: 385 01

Adresa URL: www.kubova-hut.cz

O obci
Obec Kubova Huť se nachází v regionu Vimperk, kraj Jihočeský 8 km jižně od Vimperka.

Historie obce
Obec Kubova Huť vznikla na počátku 18. století jako jedna z četných šumavských sklářských osad.
První zmínky o ní jsou již z roku 1728, kdy zde Johann Podschneider založil sklářskou huť. Nově vzniklá
osada dostala své jméno po zámeckém hejtmanovi Gubovi.

Ubytování a restaurace
V obci jsou 2 hotely a několik vkusně upravených penziónů, dále jsou zde 2 obchody (potraviny a provaznictví),
jedna šumavská hospoda s domácí kuchyní a dobrým plzeňským a českobudějovickým pivem a
sezónní bufet.

Okolí a příroda
Obec leží v překrásném přírodním prostředí. Boubínská hornatina je nejstarším chráněným
územím na Šumavě a třetí nejstarší přírodní rezervací v České republice. Rozloha státní
přírodní rezervace

Současnost obce
Obec Kubova Huť má vybudovanou čističku odpadních vod, kanalizaci a vodovod. Děti dojíždějí do školy
v Horní Vltavici a mládež do středních škol ve Vimperku, Volyně a Strakonic. V obci je obchod a několik
pohostinství. V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů.

Sportovní možnosti
Pro letní turistiku jsou zde vyznačeny pěší trasy, pro cyklisty pak cyklotrasa č. 1032 (18 km) VimperkLipka-Kubova Huť. Okolí však skýtá celou řadu dalších možností pro výlety na kole. Turistické trasy Po
modré značce se například můžete vydat od nádraží

Památky a zajímavosti
V obci je několik historických budov např. u Kubešů, u Geců, které jsou ukázkou původní Šumavské
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architektury. Typickou Schwarzenbergskou myslivnou z r. 1908 je budova, která je v centru obce.

Doprava
Do obce dojedete vlakem i autobusem z Vimperka.
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