
> www.npsumava.cz

> www.npsumava.cz

Krok s přírodou

ze Srní
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
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:
Návštěvnické centrum Srní  tel.: (+420) 731 530 267 
    ncsrni@npsumava.cz
Informační středisko Správy NP Šumava Rokyta  tel.: (+420) 376 599 009
    isrokyta@npsumava.cz, 
Informační a strážní služba  tel.: (+420) 800 977 977
Infocentrum Srní   tel.: (+420) 774 606 030
Horská služba   tel.: (+420) 376 397 273
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Tento projekt „Tipy na výlety v Národním parku Šumava“ 
byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Návštěvnické centrum Srní
Na dohled od Srní můžete navštívit unikátní areál s vlky, ukrytý v lese. 
Dnes se ví, že vlk je inteligentní a nádherné zvíře, které má v přírodě své 
místo, i když byl v minulosti vyhuben. V budově centra se nachází expo-
zice věnovaná vlkovi a dalším šelmám Šumavy. Vlčí stezka (celý okruh 
měří 2 km) vás přivede na pozorovací lávku (cca 300 m) nad vlčím výbě-
hem, ze které můžete pozorovat vlčí smečku. (Informujte se dopředu, 
kolik vlků je aktuálně ve výběhu.) Areál celého návštěvnického centra je 
přístupný zdarma po celý rok dle provozní doby. Zpoplatněno je pouze 
parkoviště. Areál je bez bariér.

Návštěvnické centrum Srní je 
součástí rozsáhlého projektu 
Zoologický program, jímž 
Správa NP Šumava přestavuje 
veřejnosti život vybraných zví-
řat, pro které je Šumava odvě-
kým domovem. Další nabídkou 
je pozorování jelenů – probíhá 
v  přezimovací obůrce Beranky 
u Srní při krmení divokých jele-
nů (leden – březen).

Mravenčí stezka
Příjemnou pěší vycházku téměř 
v  obci skýtá Mravenčí stezka. 
Začíná za hotelem Srní a vedle 
protagonisty této stezky – mra-
vence lesního  –  představuje 
další zvířenu a květenu Šumavy. 
Zastavení u  někdejšího hamru 
odkazuje na historii. Konec 
stezky u  čističky pod Srním. 
Délka 3,5 km, nízká náročnost.

Čeňkova Pila
Pod Srním, na soutoku Vydry 
a  Křemelné, kde se rodí zlato-
nosná Otava, postavil v  roce 
1856 Čeněk Bubeníček pilu na 
zpracování dřeva ze Šumavy. 
Pila byla v  letech 1910–12 pře-
stavěna na vodní elektrárnu, 
která vyrábí elektřinu dodnes. 
(Elektrárna Čeňkova Pila je kul-

turní technickou památkou.) Pobyt Bedřicha Smetany při-
pomíná dnes již mohutný tzv. Smetanův smrk. Elektrárna 

Vydra z roku 1942 je v létě přístupná návštěvníkům.



Hauswaldská kaple

 9,5 km  144 m  2:50 h  

Vchynicko-tetovský 
plavební kanál 

 14,5 km  42 m  3:45 h  

Povydří

 7 km  259 m  2:30 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 vstupujte na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro návštěvníky Národního parku Šumava:

Vysvětlivky

Vysvětlivky k trasám

Tipy na výletyNa výlet ze Srní
Na okraji Šumavských plání, tam, kde začínají příkře padat do hlubokého 
údolí Vydry a kaňonu Křemelné, leží Srní. Z údolí Otavy se tam vystoupá 
několika serpentýnami, ale dále se již pohybujete na všechny strany mno-
hem snadněji. Klenotem uprostřed vsi je kostel nejsvětější Trojice, který 
je k ochraně proti povětrnosti dle šumavských zvyklostí pobit šindelem. 
Srní je křižovatkou cest a střediskovou obcí s řadou služeb.

Okolí Srní se často nazývá Klostermannův kraj, neboť zde měl své kořeny 
asi nejslavnější šumavský spisovatel Karel Klostermann, odsud také čer-
pal inspiraci a  umisťoval sem děj svých románů či povídek (např. V  ráji 
šumavském). Malebným lesem vede z  Rokyty do Srní Klostermannova 
stezka. Vysoko nad údolím Otavy najdete dechberoucí Klostermannovu 
vyhlídku. Dále tu najdete Klostermannovu chatu a dost možná v blízké 
budoucnosti i Klostermannovo muzeum.

Nedaleko od Srní (2,5 km po modré TZT) byla 
v roce 1820 v lese nad kanálem postavena kap-
lička. Důvodem byla jak zázračná zjevení, tak 
pramen léčivé vody. Kaple byla v době totality 
zbourána a tradice poutí přerušena. Až v roce 
2006 byl celý prostor pietně upraven a  lidé si 
zde opět mohou nabrat „zázračnou“ vodu. (Prý 
účinkuje zejména na potíže se zrakem.) V obnovených „šumavských Lur-
dech“, jak se kapli přezdívá, se vždy v srpnu opět koná slavná pouť. Pěší 
turisté se mohou celoročně projít po naučné stezce okolo Kostelního 
vrchu (5 km). Návrat do Srní nebo na parkoviště Mechov.

Spisovatel Karel Klostermann popsal údolí 
Vydry jako „divokou rokli, neobydlenou 
pustinu nevšední krásy“, a  není výstižnějšího 
popisu. Ke zpřístupnění došlo poté v roce 1888 
postavením cesty na pravém břehu řeky,po níž 
dnes vede úchvatná naučná stezka pro turisty. 
Začíná u Antýglu (parkoviště) a po 7 km ústí ven 
na Čeňkově Pile (přibližně uprostřed je možnost občerstvení v historické 
Turnerově chatě, kde je také doma slavný Vydrýsek). Zlatavě hnědá voda 
pramenící v  rašeliništích a  obří balvany vytvářejí nezapomenutelné 
scenérie Povydří.

Vodní kanál byl postaven před asi 200 lety k do-
pravě dřeva z  rozsáhlých doposud nedotče-
ných lesů nad Modravou. Obcházel nesplavný 
úsek řeky Vydry. (Navržená alternativa – vystří-
let balvany v korytě Vydry – nebyl pro vysoké 
náklady realizován. Naštěstí!) Kanál začíná 
u  rechlí, hradlového mostu na Vydře, kde se 
původně dřevo zachycovalo a dále pouštělo po kanálu. Naučná stezka 
podél kanálu vás dnes provede historií i přírodou kraje kolem Srní. Vedle 
8 romantických kamenných mostků přes kanál se nabízí řada zajímavých 
zastavení a odboček (např. Rokyta – geologická expozice, info. středisko; 
Hauswaldská kaple – viz výše; vodní zámek aj.


