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Tisková zpráva: Vydavatelství Starý most připravilo pro své čtenáře na podzimní a 
předvánoční trh řadu novinek. První z nich je kniha:  
 

Toulání Šumavou a Pošumavím s profesionálním průvodcem 
Josefem Peckou 
Profesionální šumavský průvodce Josef Pecka vybral 67 tras pro pěší turisty a cyklisty na 
rozsáhlém území od Nýrska po Lipno. Volil cesty, které čtenáře zavedou spíše na méně 
vyhledávané, ale přesto velmi atraktivní lokality. A to nejen na samotné Šumavě, ale také v 
zatím turisty málo objeveném Pošumaví. Autor podrobně popisuje trasu, u které upozorňuje na 
četné historické památky a události i přírodní zajímavosti. U každé kapitoly je autorem ručně 
malovaná mapka a také QR kód, který po načtení zobrazí přesnou trasu na mobilním telefonu. 
Josef Pecka je také autorem převážné většiny fotografií. 
Autor knihy:  
Josef Pecka (1960), profesionální průvodce Šumavou, publicista (web 
sumavskecyklotrasy.euweb.cz), spoluautor knih o Šumavě (Tajemství šumavských vod). Je 
šumavským rodákem, jeho otec pracoval jako sklář v Lenoře. 
Technické parametry: 
Formát 160x235 mm, vazba V8, 288 stran, doporučená prodejní cena 399 Kč. 
 

Starý most s.r.o. je plzeňské vydavatelství a nakladatelství, které vzniklo před 19 lety. Za do-
bu své existence vydalo přes 100 vlastních děl, která se zaměřují především na regionální 
tématiku – knihy historických fotografií a dokumentů, průvodce, kratochvilné čtení pro děti i 
pro dospělé a reprezentativní fotografické publikace.  
Starý most s.r.o. má tři spolumajitele, kterými jsou Petr Flachs, Petr Mazný a Zdeněk Hůrka.  
 

Novinky roku 2018  
Vyšlo mimo jiné na jaře: Mirek Houšť: Z Kašperských Hor do Kalábrie: Od obrazů k sochám 
Vyšlo v těchto dnech: Božkov – střípky z historie a současnosti 
Vyjde dále v říjnu: 
A/ 100 zajímavostí ze starých Brd II. 
B/ Šumava, Bavorský les, Mühlviertel – 77 romantických, dobrodružných a tajemných 
míst 
C/ Hornická Příbram v proměnách času 
D/ Plzeňský místopis 
E/ Plzeň na skleněných negativech 
F/ Městský obvod Plzeň 1 
Vyjde v listopadu: Genetika v širších souvislostech, Pracovna republiky - Architektura 
Plzně v letech 1918-1938 
 
 V Plzni 2. října 2018 
 
 

 Ing. Petr Flachs, Petr Mazný, Zdeněk Hůrka 


