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Krok s přírodou

z Rokyty
Výlety

Další zajímavosti: 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 Rokyta   tel.: (+420) 376 599 009
(Správa NP Šumava)   isrokyta@npsumava.cz, 
Informační a strážní služba  tel.: (+420) 800 977 977
Infocentrum Srní   tel.: (+420) 774 606 030
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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
V blízkosti Srní můžete navštívit unikátní areál s vlky. 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 je umístěna expozice věnovaná vl-
kovi a dalším šelmám Šumavy. Vlčí stezka (celý okruh má 2 km) vás při-
vede na pozorovací lávku (cca 
300 m) nad vlčím výběhem, ze 
které můžete pozorovat vlčí 
smečku. (Informujte se dopře-
du, kolik vlků je aktuálně ve 
výběhu.) Areál celého návštěv-
nického centra je přístupný 
zdarma po celý rok dle provoz-
ní 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 vybra-
ných zvířat, pro které je Šumava odvěkým domovem. Další nabídkou je 
pozorování jelenů – probíhá v přezimovací obůrce Beranky u Srní při 
krmení divokých jelenů (leden–březen).

Klostermannova
stezka
Na Rokytě začíná 5 km pěší na-
učná stezka do Srní. Představí 
vám nejslavnějšího šumavské-
ho spisovatele, Karla Kloster-
manna. Stezka spojuje místa, 
která autor důvěrně znal, neb 
odtud pocházel a čerpal zde in-
spiraci pro své romány a povíd-
ky (např. Ze světa lesních samot 
nebo Šumavské rapsodie).

Hauswaldská kaple
U pramene zázračné vody byla 
již v  roce 1820 postavena lesní 
kaple. Nachází se 400 m nad 
plavebním kanálem a  2,5 km 
ze Srní (modrá TZT). Kaple byla 
zbourána v roce 1958. Celý pro-
stor byl pietně upraven v  roce 
2006. Byla obnovena tradice 
srpnových poutí v  těchto „šu-

mavských Lurdech“, 
jak se kapli přezdívá. Každý se dnes může napít (nebo si 

odnést) zdejší léčivou vodu.



Povydří

 7 km  259 m  2:30 h  

Vchynicko-tetovský 
plavební kanál 

 14,5 km  42 m  3:45 h  

Tříjezerní slať 

 10,5 km  196 m  3:10 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 Rokyty
V  bývalé schwarzenberské hájovně je umístěno informační středisko 
národního parku zaměřené na plavení dřeva a život Šumaváků v minulosti. 
Vedle výstavy uvnitř si můžete sáhnout na kousek Boubína, Třístoličníku a na 
další horniny z celé Šumavy ve venkovní geologické expozici. Na Rokytě 
se konají velké akce Národního parku Šumava a díky příznivému terénu a za-
jímavému okolí odtud startují vyjížďky za poznáním na elektrickém skútru.

Rokyta je výborné výchozí místo pro vaše šumavské výlety (velké parko-
viště v  místě). Osou výletů může být tudy procházející plavební kanál, 
od kterého lze odbočit jak na šumavské vrcholy (Poledník 1 315 m n. m.), 
tak do srdce pověstmi opředených šumavských rašelinišť. Nejstarším do-
dnes zachovaným sídlem v okolí je královácký dvorec Antýgl. Dnes se 
zde nachází kemp, ale již roku 1849 zde měl sedlák nabízet „občerstvení“ 
(chléb, uzené maso, pivo), od r. 1920 i ubytování.

Řeka Vydra utváří mezi Antýglem a Čeňkovou 
Pilou (7 km) hluboké údolí zaříznuté do zdán-
livě věčných hornin žuly a  ruly. Toto divoké 
údolí bylo zpřístupněno postavením cesty na 
pravém břehu řeky až v roce 1888. Dnes tudy 
vede jedna z  nejnavštěvovanějších naučných 
stezek na Šumavě. Oblé balvany všech velikos-
tí vytvářejí nezapomenutelné scenérie. Zlatavě hnědá voda pramenící 
v rašeliništích pracuje neustále. Pomocí unášeného písku vymílá navíc 
do kamenů prohlubně, tzv. obří hrnce. Občerstvení v historické Turnero-
vě chatě (je tu doma i slavný Vydrýsek). Odbočkou přes Klostermannův 
most na Hrádky vytvoříme pěší okruh.

Z  Rokyty (žlutá TZT) pohodlně dojdeme 
k  učebnicové ukázce šumavského vrchoviště 
(typ rašeliniště). Nejprve procházíme 
podmáčenými smrčinami, poté pásem kleče 
(zakrslých borovic) a uprostřed – Bože, div se! – 
na nejvyšším místě se ukrývají rašelinná jezírka hledící na nás jako jeho 
oči. Navíc je vše přístupné suchou nohou, a  to díky dřevěné poválce 
vedoucí do středu rašeliniště. (Prosíme, nevstupujte mimo chodník, také 
proto, že se zde hustě vyskytuje masožravá rosnatka!) Zpět je možné 
okruh na Rokytu dokončit např. po Hakešické cestě.

Kolem Rokyty protékající vodní kanál nechal 
postavit kníže Schwarzenberg před 200 lety 
pro plavení dřeva. Asi 17 km dlouhý kanál ob-
cházel nesplavný úsek řeky Vydry (9 km). Pů-
vodně navržená varianta  – vystřílet balvany 
pomocí střelného prachu – nebyla pro vysoké 
náklady realizována. Naštěstí! Kanál začíná 
u rechlí, kde se původně dřevo zachycovalo a dále pouštělo po kanálu. 
Naučná stezka podél kanálu vás dnes provede historií i přírodou kraje 
kolem Srní. Kromě 8 romantických kamenných mostků přes kanál se na-
bízí řada zajímavých zastavení a odboček (např. Hauswaldská kaple – viz 
dále; Klostermannova vyhlídka, vodní zámek aj.)


