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Krok s přírodou

mezi Železnou Rudou 
a Prášily

Výlety

Další zajímavosti:
Hraniční nádraží Alžbětín/Bavorská Ruda
Společné česko-bavorské in-
formační středisko ukrývá 
rozsáhlé trojjazyčné expozice: 
svět netopýrů, lyžařské muze-
um, výstavu o  Velkém Javoru, 
historii železnic i  model šu-
mavských železnic na sto me-
trech čtverečních. Vítejte u  nás 
i za nepřízně počasí venku!

Železná Ruda
Jako centrum západní Šumavy 
nabízí služby všeho druhu. Za 
vidění stojí: kostel Panny Ma-
rie Pomocné, muzeum histo-
rie lyžování na Šumavě, moto-
muzeum a  nově environmen-
tální centrum města Železná 
Ruda. Do okolí za poznáním 
můžete mimo jiné vyrazit po 
naučných stezkách: Utajená 
obrana Železné Rudy, Tetřeví 
stezka a Sklářská stezka.

Prášily
Tradiční sklářská osada proslula 
také ruční výrobou papíru. Ne-
blahý vývoj po II. světové válce 
Prášily naštěstí přežily! Nadšenci 
dnes pietně upravují prostor od-
střeleného kostela. Chata Klubu 
českých turistů byla znovu po-
stavena ihned po revoluci. Dále 
k  vidění: botanická zahrada, 
výběh se zubry, lanový park, půjčovna koloběžek a informační středisko.

Do Bavorska
Autem (či vlakem) do sousedního Ná-
rodního parku Bavorský les přes hraniční 
přechod Alžbětín u  Železné Rudy. Pěšky 
či na kole přes několik dalších přeshranič-
ních spojení: Ferdinandovo údolí, Gsenget 
u  Prášil a  pod Polomem (15.  7.–15.  11.  ). 
V Bavorsku můžete vyšplhat na bájný Fal-
kenstein, obdivovat zbytky pralesa Hans-
Watzlik-Hain nebo Mittelsteighütte. Vše se 

dozvíte v  centru NP „Haus zur 
Wildnis“ v Ludwigsthalu.

Národní parky = ostrovy skutečné přírody

Informace pro turisty:
Pěší turistika  – síť turistických znače-
ných tras systému Klubu českých turistů 
(KČT). Po celém území národního parku 
je povolen volný pohyb – pouze v I. zóně 
je omezen na značené trasy.
Cyklistika/Cykloturistika – jízda na kole 
je vedle veřejných komunikací povolena 
pouze po značených cyklotrasách. Tzv. 
šumavská cyklomagistrála protíná celé 
území a je to cyklotrasa č. 33.
Bílá stopa  – síť značených běžeckých 
tras pro lyžaře (www.bilastopa.cz).
Šumava pro všechny  – nabídka pro 
všechny osoby i s tělesným omezením.
Průvodcovské služby – síť vyškolených 
průvodců Národního parku Šumava, 
koordinátor tel.: (+420) 731 530 287.
Informační a  strážní služba  – pomů-
že vám v  terénu při plánování výletů, 
v  krajním případě i  v  nouzi. Usměrní 
vaše aktivity.
Nouzová nocoviště – legální místa pro 
přenocování uprostřed přírody na jed-
nu noc (18.00–9.00 h).

 
Historické album Šumavy – panely ve 
formě otevřeného fotoalba se starými 
fotografiemi na vybraných místech za-
niklých šumavských osad.
Programy pro veřejnost – široké spek-
trum akcí pořádaných Správou NP Šu-
mava určených všem cílovým skupinám. 
Ucelený přehled vychází aktuálně vždy 
na léto a na zimu.
Průvodci divočinou – cyklus dobrodruž-
ných výprav za poznáním nespoutané 
šumavské přírody, která se vyvíjí dle vlast-
ních přírodních zákonů (červen–říjen).
Zelené autobusy  – prázdninová veřej-
ná doprava na podporu ekologické pře-
pravy návštěvníků i  místních obyvatel. 
Pomohou při plánování výletů i s ochra-
nou ovzduší v NP Šumava.
Střediska environmentální výchovy
nabízí jednodenní či vícedenní progra-
my pro školy k poznání i zažití šumavské 
přírody. Motto: „Národní park Šumava je 
tou nejlepší učebnou pod širým nebem

Národní parky jsou po celém světě vnímány jako území nedotčené přírody, 
protože jinak člověk celou planetu změnil nebo mění k  obrazu svému. 
Na  Šumavě se snažíme také o  zachování našeho přírodního dědictví. 
Sama příroda je nám v tom vydatným pomocníkem, protože každé místo, 
které člověk opustí nebo do něj přestane zasahovat, si nenásilně, avšak 
nezadržitelně bere nazpět. To je hlavní účel národních parků po celém 
světě – ponechat přírodu přírodou!

Přejeme Vám příjemné zážitky v Národním parku Šumava!

Kontakty:
Informační středisko Správy NP Šumava
Alžbětín (hraniční nádraží)  tel.: (+420) 376 387 060
    isalzbetin@npsumava.cz
Turistické informační středisko Železná Ruda tel.: (+420) 376 397 033
Informační středisko obce Prášily  tel.: (+420) 376 589 014
Informační a strážní služba  tel.: (+420) 800 977 977
Horská služba   tel.: (+420) 376 397 273

Vydal: Správa NP Šumava, 2016; redaktor: Josef Štemberk

Tento projekt „Tipy na výlety v Národním parku Šumava“ 
byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.



Přes Polom k jezeru Laka

 14 km  431 m  4:30 h  

Z Prášil k Lace

 18 km  470 m  5:40 h  

Zhůří na Keplích

 10 km  144 m  3:00 h 

Pozor padající stromy!
Na celém území národního parku, kde se vznik a  zánik řídí 
podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu 
větví a stromů. Do lesa vstupujte na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro návštěvníky Národního parku Šumava:

Vysvětlivky

Vysvětlivky k trasám

Tipy na výletyNa výlet mezi Železnou Rudou a Prášily
Rušný pohyb v Železné Rudě je v ostrém kontrastu s poklidně plynoucím 
časem v západní části Národního parku Šumava. Mimo hlavní komunikaci 
vás ihned pohltí jakoby nekonečné lesy a pusté pláně na místech někdej-
ších osad. Prášily i Železná Ruda jsou zároveň dobrými východisky pro ly-
žařské výpravy v zimě. Za rozsáhlým a dnes turisty obdivovaným územím 
stojí nepřístupnost tohoto prostoru v době „studené války“.

Šumavské pláně jsou vedle unikátní přírody jedinečné i vhodným teré-
nem pro cyklisty v létě a lyžaře v zimě – pouze pozvolná klesání a stou-
pání. Výjimkou je putování po hraničním hřebenu (Polom, 1 295 m n. m.) 
určeném zdatným turistům. Na parkovišti Gerlova Huť začíná cyklistická 
magistrála (cyklostezka č. 33) protínající celý NP Šumava. Kromě hranič-
ního přechodu v Alžbětíně jsou tu další celoroční i sezónní hraniční pře-
chody do NP Bavorský les.

Ze Železné Rudy se vydáme alejí na Debrník (zelená TZT). Na místě 
někdejšího zámečku sklářské rodiny Hafenbrädlů najdeme jen louku. 
Cesta odtud nekonečně stoupá na Polom (červená TZT). Ten dostál své-
mu jménu – polom smrků po orkánu Kyrill v roce 2007 se začíná teprve 
zelenat. Kousek níž odbočíme již k jezeru Laka. Je to nejmenší, nejmělčí 
a  nejvýše položené ledovcové jezero na Šumavě  – 2,5 ha, h = 3,9 m, 
1 090 m n. m. Zpět scházíme přes zaniklou sklářskou osadu Hůrka do 
Nové Hůrky a autobusem návrat do Železné Rudy.

Z parkoviště Stará Huť (zelená TZT) k bývalé vesnici 
Zhůří, která se rozkládala nad meandry mladé 
Křemelné. Dnes tu stojí nová kaple Nejsvětější 
trojice, pomník americkým vojákům padlým zde 
při osvobozování Šumavy a vyrůstá tu kříž smíření. 
Umrlčí prkna odkazují na dávnou tradici, kdy se 
v  čase zmrzlé země zesnulý uložil do podkroví 
na prkno. Z Hadího vrchu se otevírá výhled na 
šumavské panorama. Dále pokračujeme na Keply 
–  i tam stávala kdysi slavná královácká rychta, 
kterou dnes nic nepřipomíná. Klid a mír. 

Za zurčení Prášilského potoka (červená TZT) dojde-
me na Gsenget. Přes horské sedélko Zlatý stoleček, 
kde si pašeráci měli předávat paš, dorazíme k jezeru 
Laka s plovoucími ostrůvky na hladině, které prý za 
několik set let zcela zaroste.. Podél Jezerního poto-
ka sejdeme na Hůrku se hřbitovní kaplí rodiny Abe-
lů a zvonem smíření a nedávno pietně upravenými 
základy kostela sv. Vincence. Směrem na Vysoké 
Lávky (žlutá TZT) a Formberg (zelená TZT) se skrz 
lesy navrátíme do Prášil.
Pozor: Cesta Gsenget–Laka je uzavřena 15. 3.–15. 7. 
z důvodu hnízdění tetřeva hlušce!


