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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.
Splouvání Vltavy – je regulováno z dů-
vodu ochrany přírody ve Vltavském 
luhu. Veškeré informace na infobodu 
Soumarský Most (Správa NP Šumava).
Šumava pro všechny  – nabídka pro 
všechny osoby i s tělesným omezením. 
Stožec je v létě místem, odkud lze vyjet 
poznávat NP Šumava na elektrickém 
skútru (určeno pro lidi s  omezením, 
popř. seniory se sníženou mobilitou).
Průvodcovské služby – síť vyškolených 
průvodců Národního parku Šumava, 
koordinátor tel.: (+420) 731 530 287.

Informační a strážní služba – pomůže 
vám v  terénu při plánování výletů, 
v  krajním případě i  v  nouzi. Usměrní 
vaše aktivity.
Nouzová nocoviště  – legální mís-
ta pro přenocování uprostřed pří-
rody na jednu 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).
Střediska environmentální výchovy
nabízejí 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 a Středisko  tel.: (+420) 388 335 014
environmentálního vzdělávání Stožec isstozec@npsumava.cz

Informační a registrační místo Soumarský Most tel.: (+420) 731 530 418
– splouvání Vltavy (květen–říjen)  splouvani.vltava@npsumava.cz

Informační středisko Idina Pila (květen–říjen)  tel.: (+420) 388 436 216
    isidinapila@npsumava.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 finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Puštíkova stezka – Areál lesních her Stožec
Ve Stožci se nachází informační středisko s  centrem envi-
ronmentálního vzdělávání. Nejen pro školní skupiny, ale i pro 
jakýkoliv rodinný výlet a ostatní návštěvníky je určena Puštíkova stezka 
(nazvaná podle puštíka bělavého, který je symbolem stezky). Začíná asi 
1 km od Stožce, prochází lesem v délce 1,6 km a nazpět do Stožce se 
vrací po lesní cestě (celý okruh 
4 km). Celkem 12 interaktivních 
zastavení nás seznámí s  lesem 
i  jeho obyvateli. Navštívili jste 
již někdy datla v  jeho „obývá-
ku“? Víte, že dřevo výborně 
vede zvuk? Toto i mnoho další-
ho si na této stezce vyzkoušíte. 
Vyžádejte si tištěného průvod-
ce v informačním středisku.

Zaniklé obce – historické album Šumavy
V rámci socialistického Československa se velká část Šumavy ocitla po 
roce 1948 u „nepřátelské“ západní“ hranice, 
která byla ostře střežená. Šumavu museli 
ihned po válce opustit všichni německy 
mluvící obyvatelé, a  těch byla většina. Vy-
lidněné vesnice začaly chátrat. Po spuštění 
skutečné „železné opony“ byl jejich osud 
definitivně zpečetěn. Dnes naleznete na 
místech zaniklých osad „historická alba“, 
která pomocí starých fotografií připomínají 
někdejší život Šumaváků a odkazují na his-
torii Šumavy. Alba jsou vztyčena uprostřed 
dnešní zachovalé a často divoké přírody.

Zřícenina hradu Kunžvart
U  Strážného se nachází jedna z  nemnoha 
středověkých památek na Šumavě. Kun-
žvart patří k nejvýše položeným zříceninám 
v ČR vůbec – 1 115 m n. m. Hrad byl nejspíš 
postaven na obranu tzv. Zlaté stezky, po níž 
se vozila do Čech sůl. Už od 16. století třípat-
rová strážní věž chátrá. Díky použitému ma-
teriálu – kameni – 240 cm tlusté zdi dodnes 
úspěšně odolávají zubu času. Ze Strážného 
se dostaneme k  hradu uprostřed divokých 
lesů po modré TZT (cca 2 km). Od ruiny na 
skále pokračujeme na Orlovku (žlutá TZT), 

kde je úchvatná vyhlídka věnovaná Václavu Hrubému, le-
gendárnímu ochránci šumavské přírody. Nejkratší cesta 

kolem sjezdovky vede zpět na Strážný.



Soumarské rašeliniště  

 2,5 km  8 m  1:20 h  

Stožecká kaple

 8,5 km  214 m  3:00 h  

Boubínský prales

 8,1 km  302 m  3:00 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 vstupujete na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro návštěvníky Národního parku Šumava:

Vysvětlivky

Vysvětlivky k trasám

Tipy na výletyNa výlet ze Soumarského Mostu
Soumarský Most je místo zmiňované již před tisícem let jako významné 
(vlastně spíš nebezpečné) místo na obchodní solné cestě, tzv. Zlaté stezce. 
Právě zde musely obchodní karavany překonat „divokou vodu“, dnešní 
Vltavu. Historický most byl naposledy přestavěn do železobetonové 
silniční podoby bez vazby na historii. Dnes vás sem pohodlně přiveze i vlak 
a cyklisté, turisté, ba dokonce lyžaři sem dorazí po značených trasách!

Nejživěji je na Soumarském Mostu v letní sezóně, neboť se odtud splouvá na 
kánoi asi nejkrásnější úsek meandrující Vltavy. Unikátní vodní společenstva 
vyžadují jistá pravidla: dostatečnou výšku hladiny, omezený počet lodí, 
splouvání s  průvodcem (vše podrobně na místě i  na www.npsumava.cz). 
Nachází se zde vodácký kemp, ale také pro další návštěvníky může být S. M. 
výchozím bodem za poznáním národního parku

Na Soumarském Mostě na levém břehu Vltavy stojí vstupní brána na uni-
kátní stezku revitalizovaným rašeliništěm. Provede vás po ní skřítek Raše-
liníček. Každého návštěvníka uchvátí na stezce vitalita šumavské přírody 
a jen těžko lze poznat, že do roku 1998 se zde rašelina těžila průmyslově. 
Zvýšení hladiny podzemní vody umožnilo návrat 
rašeliníků na zamokřená místa, nárůst suchopýrů 
po celé ploše a postupný příchod živočichů žijících 
jen na rašeliništi! Vše si prohlédneme zblízka z po-
valového chodníku nebo přímo při chůzi po raše-
lině. Nadhled získáme z  vyhlídkové věže na konci 
stezky – výška 10 m. Návrat podél Vltavy (zelená 
TZT), kde mineme několik předválečných bunkrů, 
tzv. řopíků.

Světoznámý Boubínský prales si turisté 
mohou prohlédnout nejlépe při příchodu 
od Idiny Pily – informační středisko otevřeno 
květen  – říjen. Cesta nás nejprve přivede 
k  Boubínskému jezírku. Kolem oploceného 
jádra pralesa vede naučná stezka  – 4 km. 
K  vidění jsou mnohé typické fenomény 
pralesa: chůdové kořeny (vzniklé uchycením 
mladého stromku na padlém kmeni jeho stromového předka, který 
se časem doslova rozpadne, až zmizí dočista), obrovské smrky 
vysoké přes 50 m a  staré i  500 let; vyvrácené kmeny, stojící suché 
stromy a  především rozmanité formy života  – hub, mechů, rostlin, 
ale i hmyzu, ptáků atd.

Lesní kapli pod Stožeckou skálou znají dobře návštěvníci jižní části 
Šumavy. Stojí u pramene léčivé vody, kde dle pověsti byl slepému ko-
váři Jakubu Klauserovi zázračně navrácen zrak. 
První zděná kaple Panny Marie zde byla posta-
vena v roce 1804. Symbolem se stala Madona 
s  růží. Zchátralá kaple byla obnovena v  roce 
1988, vysvěcena 1990. Tradiční pouť se zde 
koná v polovině srpna. Od kaple můžeme vy-
stoupat ještě na Stožeckou skálu nad ní. Zpět 
do Stožce se vrátíme po modré TZT.


