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Krok s přírodou

na Boubín
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 Idina Pila (květen–říjen)  tel.: (+420) 388 436 216 
    isidinapila@npsumava.cz
Informační středisko Stožec (Správa NP Šumava) tel.: (+420) 388 335 014
    isstozec@npsumava.cz
Infocentrum Lenora    tel.: (+420) 722 498 208
    infocentrum@lenora.cz
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.

Lenora
S  Boubínem je Lenora spoje-
na Kaplickým potokem, podél 
jehož horního toku se táhne 
světoznámý Boubínský prales. 
Dobře známé Boubínské jezír-
ko sloužilo jako vodní nádrž 
pro plavení dřeva do lenorské 
sklárny. Budovy ještě nedávno slavné sklárny chátrají, ale výstavu le-
norského skla si můžete prohlédnout v  místním Sklářském muzeu. 
K dalším zajímavostem v Lenoře patří: pomník Andrease Hartauera – 
autora šumavské hymny „Na krásné Šumavě“; kulturní památkou jsou 
rechle – hradlový most přes Vltavu; každou poslední sobotu v měsíci 
probíhá v Lenoře veřejné pečení chleba v historické obecní peci u silni-
ce a pečivo se rozdává zdarma všem!

Soumarské rašeliniště 
Revitalizovaným rašeliništěm u Soumarského Mostu vás provede skří-
tek Rašeliníček. Naučná stezka vede podle vlhkosti povrchu po dřevě-
ném chodníku i přímo po rašelině. Na konci stezky přehlédnete celé ra-
šeliniště z 10 m vysoké vyhlídkové věže. Vrátíte se podél Vltavy (zelená 
TZT), kde minete několik před-
válečných bunkrů, tzv. řopíků. 
Po trase vás uchvátí vitalita pří-
rody a  málokdo pozná, že do 
roku 1998 se zde rašelina těžila 
průmyslovým způsobem! Pěší 
okruh skrz Soumarské rašeli-
niště je 2,5 km dlouhý a zabere 
jednu až dvě hodiny času.

Zřícenina hradu Kunžvart
U  Strážného se nachází jedna z  nemnoha středověkých památek na 
Šumavě. Kunžvart patří k nejvýše položeným zříceninám v ČR vůbec – 
stojí 1 115 m n. m. Hrad byl nejspíš postaven na obranu tzv. Zlaté stez-
ky, po níž se vozila do Čech 
sůl. Už od 16. století třípatrová 
strážní věž chátrá. Díky staveb-
nímu materiálu i provedení ale 
240 cm tlusté kamenné zdi do-
posud úspěšně odolávají zubu 
času. Ze Strážného se dostane-
me k hradu uprostřed divokých 

lesů po modré TZT 
(cca 2 km).



Boubínský prales  

 8,1 km  302 m  3:00 h  

Rozhledna Boubín

 11,5 km  394 m  4:00 h  

Za kamennými památkami

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 na Boubín
Léta Páně 1858 vydal kníže Jan Adolf Schwarzenberg nařízení, že ve 
zbývající části pralesa na Boubíně „se pro věčné časy nesmějí porážet žádné 
stromy a  les má být ponechán jen sobě samému“. Tím byl založen druhý 
nejstarší prales v  Čechách (hned po Žofínském pralese z  roku 1838). 
Boubínský prales je dodnes unikátem nejen v Čechách, ale i v Evropě. Učí 
se o něm děti ve škole a lesníci jej povinně navštěvují.

Boubínský prales se nazývá podle majestátní hory Boubín (1 362 m n. m.). 
Ponechaný prales z  roku 1858 měl rozlohu 138 ha, ale po ničivé vichřici 
v 19. století z něj zůstalo jen asi 47 ha, které tvoří dnešní jádro pralesa. Celá 
rezervace zahrnuje dnes 666 ha přírodního lesa. Rozmanitost vzácných 
hub, lišejníků, rostlin atd. přitahuje vědce z celého světa (např. v roce 2007 
zde byl objeven údajně již zmizelý sklenobýl bezbarvý).

Nejlepším místem nástupu na stezku ko-
lem pralesa je Idina Pila. V  informačním 
středisku se dozvíte o  historii pralesa 
i  o  zdejších skřítcích. Nejprve dorazíme 
k Boubínskému jezírku – bývalé nádrži pro 
plavení dřeva. A  jak vypadá ten prales? 
Hlavně je mnohem řidší, než by se čekalo, 
a  přesto je pro člověka těžce průchodný. 
Jeho povrch je pokryt množstvím tlejícího dřeva ve všech stádiích roz-
kladu. Malé stromečky svádějí boj o každé místečko na světle. Který má 
dost štěstí a získá svou dávku světla, přežívá. Soupeří mezi sebou přede-
vším buk, smrk a jedle. Sami uvidíte, kdo vítězí. Nejstarší smrky jsou přes 
500 let staré a více než 50 metrů vysoké! Jádro pralesa je od roku 1979 
obehnáno plotem, který je chrání před zvěří (okus stromků) i člověkem 
(sešlapání půdy a následná eroze).

Masív Boubína je poset mnoha pomníčky a  nápisy 
v  kameni. Narazíme na ně podél cest i  stezek. 
Zvěčněna do kamene byla například návštěva 
kardinála Bedřicha Schwarzenberga na vrcholu 
Boubína dne 3. srpna 1867. Nejznámějším místem je 
trojboký „Johnův kámen“ na hranici tří polesí – Zátoň, 
Včelná, Kubova Huť. Kameny jako „Knížecí cesta“ 
(Fürstenweg), „Princovo odpočívadlo“ (Prinzenruh) 
a další vyhledávají zanícení nadšenci, a co víc – také 
současní správci Boubína se snaží zanechat po sobě 
stopu v kameni.

Boubín je se svými 1 362 m nejvyšší horou Šumavy 
mimo hraniční hřeben a  nabízí unikátní výhledy. Od 
roku 2005 na něm navíc stojí 21 metrů vysoká dřevěná 
rozhledna. Pohled na zalesněné pohoří Šumavy a navíc 
směrem do vnitrozemí, do údolí s vesnicemi a loukami, 
je jedinečný. Za jasného počasí (zvláště na podzim) lze 
dohlédnout až na Alpy vzdálené přes sto kilometrů. Na 
vrchol Boubína nejsnáze vystoupáme z  Kubovy Huti 
(modrá TZT). Vrátit se můžeme např. kolem pralesa na 
Idinu Pilu, odkud se můžeme svézt vlakem nebo vyrazit 
zpět na Kubovu Huť pěšky.


