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Krok s přírodou

ze Strážného
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 Stožec (Správa NP Šumava) tel.: (+420) 388 335 014
    isstozec@npsumava.cz
Informační středisko Idina Pila (květen–říjen)  tel.: (+420) 388 436 216
    isidinapila@npsumava.cz
Infocentrum Strážný (turistická ubytovna, č. p. 37) tel.: (+420) 730 152 582
Infokiosek s interaktivní nabídkou pro návštěvníky (v parčíku ve středu obce)
Informační a strážní služba  tel.: (+420) 800 977 977
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Tento projekt „Tipy na výlety v Národním parku Šumava“ byl vytvořen za fi-
nanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Strážný
Strážný býval rázovitou šumavskou vesnicí, 
které dominoval kostel Nejsvětější trojice, 
který byl jako zchátralý v  roce 1965 odstře-
len. Dnes je místo pietně upraveno. Za zmín-
ku stojí: Nejstarší sypaná hráz rybníka nejen 
na Šumavě  – byla postavena Petrem Malov-
cem v 16. století a dodnes je patrná na stezce 
u  Hliniště. Na nedávnou historii upomínají 
bunkry pohraniční stráže v  blízkosti hranic 
a  také pomník B. Hasila, legendárního „krále 
Šumavy“, u Horního Cazova.

Boubínský prales
Prohlédnout si světoznámý Boubínský prales mohou nejlépe turisté 
přicházející od Idiny Pily – informační středisko otevřeno květen – říjen. 
Cesta nás nejprve přivede k Boubínskému jezírku. Kolem oploceného 
jádra pralesa vede naučná stezka – 4 km. Prales si můžeme dobře pro-
hlédnout, i  přes plot jsou k  vidění mnohé typické fenomény pralesa: 
chůdové kořeny (vzniklé uchy-
cením mladého stromku na 
kmeni jeho stromového před-
ka, který časem doslova zmizí), 
obrovské smrky vysoké přes 
50 m a staré i 500 let; vyvráce-
né kmeny, stojící suché stromy 
a  především rozmanité formy 
života  – hub, mechů, rostlin, 
ale i hmyzu, ptáků atd.
 

Do Bavorska
Na turistické stezky do Ba-
vorska se dostaneme jak přes 
hlavní hraniční přechod Stráž-
ný (v trase historické Zlaté stez-
ky), tak přes celou řadu přecho-
dových bodů. Ve Philippsreutu 
nás zaujme věrná kopie Sto-
žecké kaple, jejíž originál se 
ukrývá pod Stožeckou skálou 
asi 10 km vzdušnou čarou odsud. Nejzajímavější je asi srovnání krajiny 
opuštěné lidmi na české straně a  pečlivě udržovaných luk na straně 
bavorské. V zimě bývá k vidění „sněžný kostel“ v Mitterfirmiansreutu, 

který je světovým unikátem!



Hrad Kunžvart  

 11,3 km  483 m  3:50 h  

Přes Světlé Hory 
na Knížecí Pláně

 19,5 km  510 m  6:00 h  

Soumarské rašeliniště

 2,5 km  8 m  1:20 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 Strážného
U Strážného se nachází nejužší místo národního parku – měří pouhé 2 km 
a  většina lidí tudy pouze projíždí po hlavní silnici směrem do Německa. 
Přesto je Strážný výborným východiskem za poznáváním přírody 
Národního parku Šumava. Pokud zde zaparkujete a vyrazíte po značených 
turistických trasách, budete překvapeni, neboť hned za posledním 
domem začíná nedotčená příroda a úžasný klid!

Strážný leží v širokém údolí Vltavy a jejích přítoků. Na SZ se terén pozvolna 
zvedá k Šumavským pláním. Na Knížecí Pláně pohodlně vystoupáme podél 
říčky Častá. Přebytek vody je příčinou vzniku četných mokřadů a rašelinišť, 
např. Splavského rašeliniště obtékaného Řasnicí, jinak „Travnatou Vltavou“ 
plnou koberců podvodních rostlin (k  vidění na Dolním Cazově). Pestrá 
krajina je dobrá jak pro přírodu a její obyvatele, tak pro dnešní turisty.

Na Šumavě není mnoho středověkých památek, protože historicky obra-
nu před vnějšími dobyvateli zajišťoval pomezní hvozd. Hrad Kunžvart 
byl postaven na obranu Zlaté stezky, po které do Čech proudila sůl ze 
Solnohradska. My se vydáme ke zřícenině hradu kolem kaple Panny 
Marie (modrá TZT). Ač strážní věž od 16. století chátrá, stavební materi-
ál – kámen – předurčil hradu „věčné“ trvání. Od ruiny na skále pokraču-
jeme na Orlovku (žlutá TZT), kde je úchvatná vyhlídka věnovaná Václavu 
Hrubému, legendárnímu ochránci šumavské přírody. Za návštěvu stojí 
bývalá vesnice Polka a okruhem nebo nejkratší cestou kolem sjezdovky 
se vrátíme na Strážný.

Revitalizovaným rašeliništěm u  Soumarského Mostu nás provede 
skřítek Rašeliníček. Naučná stezka vede podle pevnosti terénu 
po dřevěném chodníku i  přímo po rašelině. Na konci stezky 
přehlédneme celé rašeliniště z  10 m 
vysoké vyhlídkové věže. Vrátíme se 
podél Vltavy (zelená TZT), kde budeme 
míjet několik předválečných bunkrů, tzv. 
řopíků. Po trase každého návštěvníka 
uchvátí vitalita přírody a  jen málokdo 
pozná, že do roku 1998 se zde rašelina 
těžila průmyslovým způsobem!

Odlehlým a málo známým koutem Šuma-
vy je pás podél bavorských hranic, kde 
byly na  mnoha kilometrech roztroušeny 
chalupy Horních a  Dolních Světlých Hor. 
Zavede nás tam červená TZT. Vonící hor-
ské louky či kameny dokonale vyskládané 
do tarasů mezi někdejšími políčky patří 
k tomuto koutu Šumavy. Někdejší osídlení 
nám přiblíží historická fotoalba instalova-
ná v terénu. Pěšky můžeme udělat odbočku na vrchol Homole, kde stojí 
na skále dva mohutné menhiry, kterým se přezdívá „pohanské kameny“. 
Při dostatku času a sil můžeme dojít až na Knížecí Pláně nebo dojet tam 
na kole kolem Žďárského jezírka. Zpět po zelené TZT.


