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Krok s přírodou

z Prášil
Výlety

Další zajímavosti:
Prášily
Tradiční sklářská osada byla 
známa také ruční výrobou papí-
ru. Neblahý vývoj po II. světové 
válce Prášily naštěstí přežily! 
Nadšenci dnes pietně upravují 
prostor odstřeleného kostela. 
Chata Klubu českých turistů 
byla znovu postavena ihned po 
revoluci. Dále k vidění: botanic-
ká zahrada, výběh se zubry, la-
nový park, půjčovna koloběžek 
a informační středisko.

Dobrá Voda (u Hartmanic)
Malá osada s kostelem 
sv. Vintíře a kaplí se zázračným 
pramenem. Prohlídka kostela 
s  unikátním skleněným oltá-
řem je spojena s  provozem ži-
dovského Muzea Dr. Šimona 
Adlera. Skvělé východisko na 
Vintířovu skálu s  dalekým roz-
hledem a někdejší poustevnou 
(dnes kaple sv. Vintíře).

Zaniklé obce
V  rámci socialistického Československa se 
velká část Šumavy ocitla po roce 1948 u „ne-
přátelské“ západní“ hranice, podél níž byla 
postavena „železná opona“. V  západní části 
Šumavy byl navíc zřízen Vojenský výcviko-
vý prostor Dobrá Voda (1952–1991). Většina 
sídel německých obyvatel zde zmizela. „His-
torické album Šumavy“, vždy situované na 
místo zaniklé vesnice, dnes na starých foto-
grafiích připomíná život Šumaváků.

Do Bavorska
Pěšky či na kole se dostaneme 
do sousedního Národního par-
ku Bavorský les přes hraničních 
přechod Gsenget. V  Bavor-
sku můžete vyšplhat na bájný 
Falkenstein, obdivovat zbytky 
pralesa nebo horské pasené 
louky. Mnoho se dozvíte v cen-

tru NP „Haus zur 
Wildnis“ v  Ludwigsthalu. Autem přejedete hranici v Alž-

bětíně u Železné Rudy.

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 Rokyta  tel.: (+420) 376 599 009 
    isrokyta@npsumava.cz

Informační středisko a rozhledna Poledník otevřeno květen–říjen
Informační a strážní služba  tel.: (+420) 800 977 977
Informační středisko obce Prášily  tel.: (+420) 376 589 014

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.



Z Prášil k jezeru Laka

 18 km  470 m  5:40 h  

K Prášilskému jezeru 
a na Poledník

 17 km  536 m  6:00 h  

Na Stodůlky 
– za zaniklými obcemi

 16 km  419 m  5:00 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 z Prášil
Prášily byly svého času určeny k demolici, ale po pádu „železné opony“ 
a založení Národního parku Šumava se automaticky staly centrem turisti-
ky v západní části Šumavy. Do této malé obce vede jedna silnice, ale celá 
řada turistických tras a prochází jí cyklistická magistrála (cyklostezka č. 
33) protínající celý NP Šumava od Železné Rudy až k Lipnu na jihu.

V okolí Prášil nalezneme divoké lesy i  rozsáhlé sukcesní (samovolně se 
vyvíjející) plochy, které jsou domovem mnoha druhů zvířat i rostlin – čas-
to přísně chráněných. Pravými klenoty zůstávají ledovcová jezera. Může 
se nám stát, že po celý den nepotkáme na stezce jediného turistu (zvláště 
na podzim či na jaře), opakem je rozhledna Poledník, protože tam musí 
každý. Při toulání tímto zapomenutým krajem nezapomeňte na to, že po 
cestě nebývá možnost občerstvení.

Za zurčení Prášilského potoka (červená TZT) do-
jdeme na Gsenget. Přes horské sedélko Zlatý sto-
leček, kde si pašeráci měli předávat paš, dorazíme 
k jezeru Laka s plovoucími ostrůvky na hladině. Jde 
o nejmenší, nejmělčí a nejvýše položené ledovcové 
jezero na Šumavě – 2,5 ha, h = 3,9 m, 1 090 m n. m. 
Podél Jezerního potoka sejdeme na Hůrku se hřbi-
tovní kaplí rodiny Abelů a zvonem smíření a nedáv-
no 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!

Z  parkoviště Velký Bor sejdeme do kaňonu 
Křemelné (modrá TZT), a  pak již stoupáme po 
úpatí hory Křemelné. Zde se rozkládaly Stodůlky – 
katastrem svého času po Praze největší obec 
v  Čechách, i  když sotva 2 000 obyvatel! Pozdější 
vojenské cvičiště (v  letech 1952–1991) vystřídala 
vše osvobozující přírodní sukcese. Dále přijdeme do 
Zadních Paští (s obnovenou kaplí sv. Martina), pak 
do Prostředních a nakonec do Předních Paští (kaple 
Panny Marie). Po neznačené cestě vystoupáme 
k  Velkému Babylonu s  „výhledem za milion“! Po 
čase začne asfalt a vlevo (po modré TZT) se vrátíme 
okruhem přes Stodůlky zpět na výchozí parkoviště.

Přímo z Prášil nebo z parkoviště Slunečná vyrazí-
me (po červené TZT) k Prášilskému jezeru, které 
vytvořil ledovec asi před 10 tisíci lety. Zdatnější 
turisté vyšplhají až na vrchol Poledníku s  37  m 
vysokou rozhlednou. Odměnou Vám bude 
úchvatný panoramatický výhled. Naučná stezka 
„Polom v horské smrčině“ dokazuje vitalitu pří-
rody! Návrat po zelené TZT – POZOR, trasa Pole-
dník–Gsenget je otevřena jen 15. 7. –15. 11.
(Pozn.: Na Poledníku můžete legálně 1 noc přeno-
covat v tzv. nouzovém nocovišti.)


