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Krok s přírodou

z Borových Lad
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:
Informační středisko Svinná Lada  tel.: (+420) 388 434 180
(Správa NP Šumava)    isslada@npsumava.cz
Informační středisko Kvilda (Správa NP Šumava) tel.: (+420) 388 435 544 
    iskvilda@npsumava.cz
Soví voliéry Borová Lada    tel.: (+420) 731 530 228
    zbynek.janci@npsumava.cz
Informační a strážní služba  tel.: (+420) 800 977 977
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Soví voliéry Borová Lada
Sovy patří k tajemným ptákům české přírody a jsou opředeny mnoha 
legendami. Tito ptáci mají mimořádné vybavení: noční vidění, neslyšný 
let apod. V největších sovích voliérách ČR (cca 1 500 m2) jsou k vidění 

zástupci většiny šumavských sov, včet-
ně vzácného puštíka bělavého (bonu-
sem je spanilá sovice sněžní). Otevřeno 
květen–září, denně kromě pondělí. 
Vstup zdarma. Bezbariérový 
přístup.

Návštěvnické centrum Kvilda
V blízkosti Kvildy můžete navštívit areál s jeleny. U unikátní 
budovy centra začíná Jelení stezka (2,6 km) vedoucí kolem 
tří pozorovacích věží skrz jele-
ní výběh (9 ha), kde žije stá-
do jelenů. Celé návštěvnické 
centrum je přístupné zdarma 
po celý rok dle provozní doby. 
Zpoplatněno je pouze parkovi-
ště. Areál je bez bariér.

Zoologický program
Jak Soví voliéry, tak zmíněné 
návštěvnické centrum jsou sou-
částí rozsáhlého projektu Zoolo-
gický program, který přibližuje 
návštěvníkům zvířenu Šumavy.

Pozorovací místa jelenů spa-
dají také do tohoto programu. 
Jedno z  míst se nachází u  Bo-
rových Lad (Zahrádky). Pozo-
rovací srub je umístěn u  pře-
zimovací obůrky a  vy z  něj po 
objednání můžete nerušeně 
sledovat jeleny při jídle. Provoz: 
prosinec–duben.

Rybí líheň Borová Lada před-
stavuje návštěvníkům původní 
rybí druhy šumavských vod. Z této líhně a odchovných rybníčků byly 
již do šumavských řek a potůčků vysazeny milióny pstruhů potočních, 
mníků, střevlí a dalších.

Stanice pro handicapovaná zvířata se nachá-
zí v Klášterci u Vimperka a zachraňují se zde 

zraněná divoká zvířata, která se pak vypouštějí zpět do 
přírody.



Kolem Chalupské slati 

 11 km  151 m  3:00 h  

Na Knížecí Pláně

 14 km  237 m  3:45 h  

Naučná stezka – Les 

 3,6 km  121 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 vstupujte na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro návštěvníky Národního parku Šumava:

Vysvětlivky

Vysvětlivky k trasám

Tipy na výletyNa výlet z Borových Lad
Jako „lada“ se označovala neúrodná území se sporou vegetací a kvůli příliš 
zamokřenému terénu i s velmi tvrdými podmínkami pro život. Dodnes se 
v  této části Šumavy nachází celé řada „Lad“. Největšími a  nejznámějšími 
jsou Borová Lada, která dnes nabízejí četným návštěvníkům mnohé 
včetně stále se zlepšujícího zázemí. Zde na kraji Šumavských plání si 
můžete vybrat z pestré škály cílů z dílny přírody.

Vedle zajímavých přírodních cílů můžeme v Borových Ladech vyrazit i za 
řadou kulturních památek. Přímo u silnice z Borových Lad byla v roce 2006 
obnovena původní kaple sv. Anny, naproti níž stoupá na pahorek křížová 
cesta. Nejbližší kostel stával v nedalekém Novém Světě, který byl ovšem 
po II. světové válce rovněž zbořen. Dnes je toto místo pietně upraveno 
i s původním hřbitovem a také nevěřící zde pocítí genia loci.

V Chalupské slati se rozkládá největší rašelinné jezírko 
v Čechách – 1,2 ha! Skýtá jeden z nejkrásnějších po-
hledů na šumavské slatě vůbec. Vyrazíme z parkoviště 
ve Svinných Ladech. Po chvíli se připojíme na dřevěný 
chodníček, který nás dovede do srdce slati  – 310 m 
a  bez bariér! Jezírko zůstává pro nás „bezedné“, pro-
tože mocnost rašeliny je zde až 7 m. Těžba rašeliny se 
v 19. století naštěstí zastavila před jezírkem, a to je vý-
borné nejen pro vzácné rostliny kyhanku, rosnatku aj., 
ale i pro všechny návštěvníky. V informačním středisku 
se dozvíme vše o  obyvatelích rašelinišť, interaktivní 
expozice je určena také zrakově postiženým. Můžeme 
se vydat na túru kolem celé slati (zelená TZT) a přes 
Šindlov a Nový Svět se vrátit zpět do Borových Lad.

Procházka světem lesa plného života. Pod stromy, na nich i  v  nich 
jako v  jednotlivých patrech mrakodrapů nacházejí domov různorodí 
obyvatelé. Na informačních panelech i z vyhlídkové plošiny uvnitř lesa 
se o  nich dozvíte mnoho zajímavého. Nemělo by se vám pak stát, že 
„pro samé stromy neuvidíte les“. Stezka začíná na lesní cestě vlevo mezi 
Borovými Lady a Svinnými Lady. Průvodcem návštěvníků je datel černý – 
typický obyvatel přírodního lesa.

Blízká hranice se „západním“ Německem 
zasáhla do osudu mnoha šumavských ves-
nic. Po žluté TZT se vydáme na Knížecí Plá-
ně, které měly úžasnou polohu na náhorní 
rovině, ale po 2. světové válce byly také 
smeteny z  povrchu zemského. Někdejší 
obyvatele Šumavy připomíná pouze hřbi-
tov a  zarostlá hromada suti, která bývala 
kostelem sv. Jana Křtitele. Pláň bez lesa křižují četné kamenné tarasy, 
dříve hranice mezi pozemky, dnes domov živočichů i  základna šíření 
stromů a keřů. Kdo se nabaží výhledem a doslova hmatatelnou atmo-
sférou místa, může pokračovat za dalšími cíli, nebo se vrátit po silnici 
zpět do B. Lad.


