P 3: Kraví hora / Jarník
Kraví hora (vrchol 609 m) – zřetelný orientační bod píseckých lesů s vyhlídkovou věží
v severozápadní části Píseckých hor. Název je odvozen od toho, že s blízkými
vrcholy Jarníkem a Srní homolí se podobá krávě nebo podle jiného údaje se zde
měly pást krávy.
Na Jarník lze vystoupit nejen od chaty V Živci, ale i od Vodáka po modrém psaníčku.
Pod vedlejším vrcholem Jarníku byla již dříve zřízená tzv. „vyhlídka píseckých
lesníků“. Ta však přestala být „funkční“, neboť výhledu zabraňují přerostlé stromy.
Lepší výhled byl, a je i dosud, z vrcholu Kraví hora. Podstatně lepší výhledy do všech
stran jsou však z nově postavené rozhledny. Rozhledna je postavena na kótě
607,25 m (vrchol Kraví hory má výšku 609,4 m). Celková výška věže je 57,4 m
a výška ochozu je 34,6 m, takže je zaručen výhled i při růstu okolních stromů.
• Pro lepší orientaci je nutno nejdříve upozornit, že věž kostela v Písku je
západním směrem.
• Jihozápadním směrem upoutá především krásná hora Boubín (1357 m) nad
Vimperkem. Je to dominantní hora a nemá ostrý vrchol. Boubín je nejvyšší horou
vnitřní části Šumavy. Díky své majestátné mohutnosti je vidět z dalekého okolí.
Před ním je vidět Mářský vrch s televizním vysílačem a rozhlednou. Vlevo od
Boubína je Bobík (1264 m). Je spíše kuželového tvaru. Dále vlevo je Libín (1098
m) s rozhlednou na vrcholu, pod nímž leží město Prachatice. Při velmi dobré
viditelnosti je vidět mezi Bobíkem a Libínem hraniční horu Třístoličník.
• Směrem na jih, vlevo od Libína se táhne horský hřeben s vrcholy zprava
Klenovec (837 m), Bulový (935 m) a při dobré viditelnosti je vzadu vidět Chlum
(1191 m). Od Bulového na východ se táhne Blanský les s vrcholem Kletí (1083 m)
opět s daleko viditelným televizním vysílačem. Pod Kletí se jižním směrem
rozkládá Český Krumlov. Při dobré viditelnosti lze vlevo od Kletě směrem
jihovýchodním vidět Novohradské hory, pohraniční hory s Rakouskem. Napravo
od Boubína lze spatřit Přilbu (1219 m), lyžařské středisko Churáňov, Popelnou
horu a Javorník. Při velmi dobré viditelnosti lze uvidět Huťskou horu (1187 m),
Křemelnou (1125 m), Pancíř (1213 m) s Můstkem (1234 m) na Železnorudsku.
V blízkém okolí jižním směrem jsou Vodňanské svobodné hory s vrcholem
Svobodná hora (640 m), dále západním směrem (napravo) vrchol Hrad zvaný také
Skočický vrch (667 m), Knížecí kámen (630 m) a Radovec (635 m). Blížeji k nám
jižním směrem se nachází lesní celek Hůrky nad obcí Smrkovice. Vpravo se od
obce Putimi táhnou nízké pahorky ke Strakonicím s lesknoucími se četnými
rybníky. Mezi nimi rybníky Škaredý a Markovec u Sudoměře, místo vítězné bitvy
Jana Žižky z Trocnova v roce 1420 a Řežabinec s ptačí rezervací a přírodní
naučnou stezkou. Na jihovýchod se rozprostírá rovina k Českým Budějovicím.
• Na západ je v blízkém okolí vrch Hradiště nad Pískem a nad řekou Otavou. Dále
na západ a severozápad je pahorkatina směrem na Strakonice, Horažďovice
a Blatnou v popředí s vrcholem Velký Kamýk (531 m).
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• Na sever až východ od Písku se rozkládá Táborská pahorkatina. Na sever, hned
za Pískem, je les Hřebíček a Zádušní les známý jako Vrcovický les. Dále severněji
je lesní komplex Vrážský les. Podobně i pahorkatina mezi řekou Otavou a řekou
Vltavou na sever před soutokem u Zvíkovského hradu má výšky 411 až 490
metrů. Na severovýchod od Písku na pravém břehu vodní nádrže Orlík na řece
Vltavě jsou opět lesní celky s určitými jmény. Nejznámější je Rukavečský les
s oborou a vrcholem stejného jména Obora (570 m). Tyto lesy se táhnou
k Milevsku a Táboru. Směrem východním a jihovýchodním je přírodní park
Písecké hory.
• Na jihovýchod je nejblíže nejvyšší vrchol Píseckých hor Velký Mehelník (632 m)
a ještě dále na jihovýchod nad obcí Albrechtice nad Vltavou Vysoký Kamýk (627
m). Ve starých průvodcích jsou lesy pod Mehelníkem nazývány jako „Moře lesů“.
Lesní celky v Píseckých horách mají své pojmenování jako např. Údraž na východ
od Velkého Mehelníku nebo na jih od Vysokého Kamýku Těšínovské polesí. Jejich
jména jsou odvozena od názvů obcí stejného jména. Na východ se pahorkatina
s lesy táhne k Bechyni a na jihovýchod k Týnu nad Vltavou.
• Konečně směrem jihojihozápadním je městečko Protivín s továrním komínem
známého pivovaru Platan.
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