
> www.npsumava.cz

> www.npsumava.cz

Krok s přírodou

z Hartmanic
Výlety

Další zajímavosti:
Hartmanice
Město Hartmanice bylo celní osadou na 
středověké Březnické stezce. Od 14. století 
se v  jeho okolí těžilo zlato (hora Hamižná, 
aj.). Po rozsáhlém židovském osídlení zde 
zůstala pouze horská synagoga z  druhé 
poloviny 19. století – citlivě opravená a dnes 
slouží jako památník soužití Čechů, Němců 
a  Židů na Šumavě. Dále: kostel sv. Kateřiny, 
šumavská architektura.

Naučná stezka Hamižná
Hora Hamižná (854 m n. m.) je od 
roku 1995 přírodní rezervací, neboť 
se zde vedle stop po dolování zlata 
(zbytky jam – pinky a mlecí kameny) 
a  otisků pozdější historie nacházejí 
lokality s orchidejemi i šumavskými 
hořci. Poznávací okruh je z  kraje 
Hartmanic veden na úbočí Hamižné. Naučná stezka měří cca 3 km a na-
bízí 15 panelů se zajímavými informacemi. Milovníci přírody zde udržu-
jí šumavský ochranářský koutek s  ohništěm  – možnost opékání vuřtů. 
Kochat okolní krajinou se můžeme například z vyhlídky Julia Komárka, 
průkopníka ochrany přírody na Šumavě.

Farmářská stezka
Naučná stezka pro pěší a ještě vhod-
nější pro cyklisty prochází přírod-
ním parkem Kochánov. Tento regi-
on, kraj „ovesných baronů“ názvem 
odkazující na tradiční zemědělskou 
plodinu místních sedláků nabízí 
krajinné scenérie s  výhledy i  úseky 
ve stínu vzrostlého lesa. Zajímavostmi na trase jsou bezesporu: vlčí jámy 
jako památka na lítý boj osadníků s dnes vyhubeným vlkem evropským; 
umrlčí prkna odkazující na dávný zvyk ukládat zesnulé v  čase zmrzlé 
půdy do podkroví na prkno nebo smírčí kříže u cesty. Nejlépe je trasu 
začít na parkovišti Stará Huť, délka okruhu 22 km.

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 a středisko
environmentálního vzdělávání Kašperské Hory tel.: (+420) 376 582 734
 iskhory@npsumava.cz
Informační středisko a rozhledna Poledník otevřeno květen–říjen
Informační středisko Rokyta tel.: (+420) 376 599 009
 isrokyta@npsumava.cz
Informační a strážní služba  tel.: (+420) 800 977 977
Městské informační středisko Hartmanice tel.: (+420) 376 593 059
 ishartmanice@muhartmanice.cz
Informační středisko obce Prášily tel.: (+420) 376 589 014
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Tento projekt „Tipy na výlety
v Národním parku Šumava“

byl vytvořen za finanční podpory
SFŽP ČR a MŽP.



Na Vintířovu skálu

 4,5 km  93 m  1:30 h 

Kolem hory Křemelné

 18 km  470 m  6:10 h 

K Prášilskému jezeru 
a na Poledník

 17 km  536 m  6:00 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 Hartmanic
Tam, kde začínají Šumavské pláně příkře padat dolů, na úbočí hory 
Hamižné se rozkládají Hartmanice a ještě výše se podél staré cesty táh-
ne osada Dobrá Voda. Na jih lze vyrazit za přírodními krásami Národního 
parku Šumava. V podhůří začíná kraj tzv. ovesných baronů se zachovalými 
památkami a  tradicemi  – např. vodní mlýn Žežulka v  údolí Pstružného 
potoka (v Pekelském údolí). Pestrá nabídka pro turisty a cyklisty.

Do kraje kolem dnešních Hartmanic se již před tisícem let uchýlil mnich 
Vintíř, který je uváděn jako první Šumavák, u něhož známe přesný původ 
a jméno (původem duryňský hrabě, uváděn jako Gunther z Niederaltai-
chu, asi 955–1045). Dnes jeho život připomíná Vintířova stezka přichá-
zející na Šumavu přes Gsenget u Prášil a vedoucí přes horu Březník s Vintí-
řovou skálou, dále na Mouřenec a  odtud až do  břevnovského kláštera 
v Praze. Dnes tímto krajem prochází poutní stezka Via Nova.

Východiskem bude Dobrá Voda, 
kde doporučujeme navštívit kostel 
sv.  Vintíře s  unikátním skleněným ol-
tářem. Vstup do něj je spojen s  pro-
hlídkou židovského Muzea Dr. Šimona 
Adlera. Vycházka na Vintířovu skálu 
vede přes Pustinu (modrá TZT) a  pak 
lesem (zelená TZT). Od obnovené kap-

le sv. Vintíře vystoupáme po schodech tesaných ve skále na vrchol. Před 
námi se otevře daleký výhled a někde pod námi zůstává jeskyně, ve kte-
ré již před tisícem let přebýval dle legendy mnich Vintíř. Jeskyni dodnes 
nikdo nenašel, ale cestu zpět najdeme snadno – zelená TZT přes Rovinu.

Přímo z Prášil nebo z parkoviště Slunečná vyrazíme 
(po červené TZT) k  Prášilskému jezeru, které za 
morénou vytvořil ledovec asi před 10 tisíci lety. 
Zdatní turisté pokračují až na vrchol Poledníku 
s  rozhlednou. Shůry potěší výhled na ten „Boží 
svět“, při stoupání po schodech výstava k  historii 
této původně vojenské věže. Naučná stezka 
„Polom v  horské smrčině“ pod věží Vás přesvědčí 
o  nezkrotné síle přírody! Návrat po zelené 
TZT  –  POZOR trasa Poledník–Gsenget je otevřena 
jen 15.  7.–15.  11.  (Výhodou může být nouzové 
nocoviště pod věží na Poledníku.)

Východiskem může být Dobrá Voda nebo blíz-
ká parkoviště (Rovina nebo P pod Dobrou Vo-
dou). Zpočátku po asfaltové cestě (modrá TZT) 
přes les do bývalých Stodůlek – cedule varující 
před  nevybuchlou municí odkazují na nedáv-
nou historii, zarostlé zbytky domů jsou starší. 
Cestou nad kaňonem Křemelné (zelená TZT) 
narazíme na první mýtině na Zadní Paště s opravenou kaplí sv. Martina, 
následují Prostřední a nakonec Přední Paště (opravená kaple Panny Ma-
rie). Dřevěná šipka nás zavede ke kouzelné kapličce u štol. Cestou na Velký 
Babylon nám kromě namáhavého stoupání vezme dech úžasný výhled. 
Cestou zpět do Dobré Vody


