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Výlety

Další zajímavosti a cíle: 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
nabízejí 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  tel.: (+420) 376 582 734
environmentálního vzdělávání  iskhory@npsumava.cz
Kašperské Hory (Správa NP Šumava)

Městské kulturní a informační středisko tel.: (+420) 376 503 413
Kašperské Hory   informace@kasphory.cz

Editor: Josef Štemberk, Vydal: Správa Národního parku Šumava, 2016

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

Rozhledna Sedlo u Albrechtic
Od parkoviště v  Albrechticích nás lesní cesta 
přivede na vrchol Sedlo (902 m), kde již Kelto-
vé před tisíci lety měli rozsáhlé hradiště. Tento 
kopec si jistě vybrali i kvůli dalekému rozhledu. 
Jejich stavby dokáže dnes vypátrat málokdo, 
ale výhledy jsou aktuální doposud. Za války 
zde stála vojenská pozorovatelna a v roce 2009 
byla konečně postavena rozhledna pro turisty. 
Téměř 30 metrů vysoká dřevěná stavba má 
základ ve tvaru sedmiúhelníku a  zastřešenou 
horní vyhlídkovou plošinu. Na stavbu přispělo mnoho drobných „spon-
zorů“. Jejich jména si můžete přečíst na každém kroku při stoupání po 
schodech.

Rozhledna Javorník
Další rozhledna stojí na divotvorné hoře Javor-
ník (1 066 m). Když původní Klostermannovu 
rozhlednu z  roku 1938 přerostly stromy, byla 
v  roce 2003 unikátním způsobem nastavena. 
Výhledy stojí za to, neboť Javorník byl v letech 
1939–1945 nejvyšší horou protektorátu Čechy 
a Morava. Na Javorníku dále naleznete zajíma-
vé a nenáročné vycházkové okruhy, např. k Mě-
síčnímu nebo Královskému kameni. (Pouhých 
13 km z Kašperských Hor.)

Hostinný dům – Nezdice
Kašperské Hory a  okolí jsou spojeny se spi-
sovatelem Šumavy Karlem Klostermannem. 
(Jeho otec zde byl lékařem a dokonce i staros-
tou města.) Jedním z románů je Hostinný dům 
a odehrává se v Pošumaví. Dnes se v Nezdicích 
na Šumavě nalézá muzeum řemeslné výroby 
s  tímto názvem. Hlavní provoz od června do 
září (omezeně v  zimě). Nejoblíbenější akcí je 
pečení chleba, který se návštěvníkům rozdává. 
Expozici tradičních i zaniklých řemesel ve dvou 
patrech spojují unikátní mlynářské schody.

Návštěvnické centrum Srní
Nový areál se skládá z budovy s expozicí o vlkovi a z vlčí stezky 
(okruh 2  km) s  pozorovací lávkou (cca 300 m) nad vlčím vý-
během. Vlčí smečku uvidíte z bezpro-
střední blízkosti (pokud budete mít 
štěstí). Celé návštěvnické centrum je 
přístupné zdarma po celý rok. Zpo-

platněno je pouze parko-
viště. Areál je bez bariér. 

Obdobné návštěvnické 
centrum zaměřené na 

jeleny se nachází u Kvildy.



Na hrad Kašperk

 6,8 km  285 m  2:30 h  

Za zlatem

 6,4 km  221 m  2:00 h  

Na Obří hrad

 3,0 km  143 m  1:30 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 vstupujete na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro návštěvníky Národního parku Šumava:

Vysvětlivky

Vysvětlivky k trasám

Tipy na výletyNa výlet z Kašperských Hor
Kašperské Hory se zapsaly do dějin především jako královské horní měs-
to uprostřed zlatorudného revíru. Původní název Reichenstein znamená 
„bohatý kámen“. I dnes se může teoreticky propadnout kus země v lese, 
který byl poddolován již ve středověku. Mohlo by se zdát, že obsah zlata 
v podloží je i dnes magnetem pro turisty, pro které jsou „Kašperky“ skvě-
lým východiskem za divokou přírodou i unikátní historií Šumavy.

Historické centrum kolem náměstí nabízí celou řadu zajímavostí. Radnice 
se třemi štíty v barokním slohu ukrývá mj. informační středisko. U kostela 
sv. Markéty naleznete středověké mlecí kameny z  mlýnů křemene a  za 
ním stojí tzv. kohoutí kříž. Nejen o historii se nejvíce dozvíte v Muzeu Šu-
mavy. O někdejší slávě svědčí existence dalších dvou kostelů: Panny Marie 
Sněžné a gotického hornického kostela sv. Mikuláše. Dominantou celého širého kraje je hrad Kašperk. Skal-

ní vrchol, na kterém byl před 650 lety vystavěn, býval 
(nebo vlivem stavby hradu se stal?) holý. Kašperk nechal 
postavit „Otec vlasti“ Kartel IV. k ochraně zlatodolů, aby 
hlídal obchod na solné stezce, tzv. Zlaté cestě a v ne-
poslední řadě střežil zemskou hranici ležící v  blízkém 
šumavském Pomezním hvozdu. Vyrazíme z  náměstí 
(zelená TZT) a po překonání údolí stoupáme na nejvýše 
položený královský hrad v  Čechách (920 m n. m.). Na 
každém prohlídkovém okruhu se podíváme z jedné ze 
strážních věží na svět s nadhledem. Roku 1616 koupilo 
chátrající hrad město Kašperské Hory, které ho udržuje ve stavu obdivo-
vané zříceniny dodnes. Do města se vrátíme zpět např. po modré TZT.

Nedaleko Nicova, přímo z  Popelné můžeme 
vystoupat na Obří hrad, nejvýše položené 
keltské hradiště v  Čechách. Zavede nás tam 
naučná stezka „Keltové na Šumavě“. Laik by po 
dvou a půl tisících letech na tomto kamenném 
a zalesněném vrchu těžko hledal lidské sídliště. 
Archeologové byli úspěšnější a nalezli zde dvojité 
kamenné hradby s ústřední akropolí. Příroda vytvořila vstupní skalní bránu 
a snad jen dílem náhody je „kamenný stůl“. Kromě stop historie nabízí Obří 
hrad zajímavé výhledy. (Dalším nejbližším keltským hradištěm je Sedlo 
u Albrechtic, které je mnohem známější svou rozhlednou.)

Kvůli zlatu se zde usadili lidé před mnoha staletími a kvů-
li tomuto blyštivému kovu sem dnes přijíždějí i turisté. Po 
stopách zlatokopů se vydáme z města na jih (zelená TZT) 
do Amálina údolí, kterým protéká, jak jinak, Zlatý potok. 
I kolem cesty vidíme vstupy do podzemí. Dnes mají stře-
dověké štoly kvůli naší bezpečnosti většinou mříž, která 
zároveň chrání netopýry, kteří jsou častými obyvateli 
těchto „jeskyní“. Než dorazíme k vratům do štoly Nadě-
je, můžeme si prohlédnout expozici v  místní seismické 
stanici (nutno domluvit předem) a stádo zubrů v ohradě. 
Výstupem přes Liščí vrch (modrá TZT) s úchvatným vý-
hledem se vrátíme do města zpět. (Trasa patří k městským vycházkovým 
okruhům „Cestou zlatokopů“ – zelené značení.)


