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ze Stožce
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. 
Ve Stožci začínají výlety na elektrickém 
skútru pro návštěvníky na vozíku (kvě-
ten–září).
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 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).
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 Nová Pec (léto + zima) tel.: (+420) 602 391 223
    infocentrum@novapec.info
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
Začíná asi 1 km od Stožce, prochází lesem v dél-
ce 1,6 km a  nazpět do Stožce nás přivede po 
lesní cestě (celý okruh 4 km). Celkem 12 interak-
tivních zastavení seznamuje s lesem i jeho oby-
vateli. Víte, kdo je lesním tesařem? Přemýšleli 
jste, kam se ukrývají ptáci za deště? Toto i mno-
ho dalšího si na stezce vyzkoušíte. Vyžádejte si 
tištěného průvodce v  informačním středisku. 
Naučná stezka je určena jak pro školní skupiny, 
tak pro rodinný výlet.

Schwarzenberský plavební kanál
Tento 52 km dlouhý plavební kanál (národní kulturní památka) je prá-
vem označován za technický zázrak. Byl projektován ing. Josefem Ro-
senauerem ve službách knížete Schwarzenberga a vystavěn 1779–1822. 
Řada částí kanálu je nyní zrekonstru-
ována do původního stavu a pořádá 
se na nich ukázkové plavení dřeva. 
Někdejší obslužná cesta je dnes 
nejdelší rovinkou pro cyklisty na 
Šumavě. Kanál začíná pod Třístolič-
níkem a  ústí do řeky Grosse Mühl 
v Rakousku.

Zaniklé osady – historické album Šumavy
Na místech zaniklých osad byla po celém území národního parku (celkem 
ve 30 lokalitách) roku 2015 umístěna „historická alba“. Informační pult 
s  otevřeným fotoalbem připomíná 
na starých fotografiích někdejší život 
Šumaváků. Především lze na místě 
porovnat, jak ves vypadala před vy-
sídlením německých obyvatel a jaké 
změny proběhly po jejich nuceném 
poválečném odchodu. Alba stojí ja-
koby uprostřed „netknuté“ přírody.

Soumarské rašeliniště
Naučná stezka revitalizovaným 
rašeliništěm u  Soumarského Mos-
tu vede po dřevěném chodníku 
i  přímo po rašelině. Na konci pře-
hlédneme celé rašeliniště z  10 m 
vysoké vyhlídkové věže. Cesta zpět 
vede podél Vltavy (zelená TZT). Vitální příroda vrací rašeliniště, do roku 
1998 průmyslově těžené, neuvěřitelně rychle do přirozeného stavu! Pěší 

okruh skrz Soumarské rašeliniště měří 2,5 km a zabere jednu 
až dvě hodiny času. Po pěší stezce návštěvníky provede 

skřítek Rašeliníček.



Stožecká kaple

 8,5 km  214 m  3:00 h  

Medvědí stezka

 17 km  496 m  5:30 h  

Na Trojmezí

 22 km  1 108 m  7:30 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 vstupujete na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro návštěvníky Národního parku Šumava:

Vysvětlivky

Vysvětlivky k trasám

Tipy na výletyNa výlet ze Stožce
Do Stožce vede jediná veřejná cesta, a tak by se dalo říci, že si tam dávají lišky 
dobrou noc, ale klid a ticho dělají z tohoto koutu Šumavy vyhledávanou 
destinaci. Dostanete se sem vlakem (např. od Českého Krumlova, 
Prachatic). Do Stožce vedou všechny typy značených tras –  turistické, 
cyklotrasy (16 km Vltavské cesty je označováno jako nejkrásnější in-linová 
dráha v ČR), hipostezka a „bílá stopa“ pro lyžaře v zimě!

Údolí Vltavy (Stožcem protéká Studená Vltava) je jedním z  mála míst, 
kde se řeka klikatí dle svého přání. I proto zdejší voda patří mezi nejčistší 
v ČR (nejlépe to můžete vnímat při splouvání na kánoi ze Soumarského 
Mostu.) V  kraji na Trojmezí můžete nalézt jak nejvyšší vrchol Šumavy 
–  Plechý (1 378  m n. m.) s  pralesy, tak rozlehlou opuštěnou kulturní 
krajinu s pozůstatky bývalých vesnic. Nachází se zde vodácký kemp, ale 
také pro další návštěvníky může být S. M. výchozím bodem za poznáním 
národního parku

Lesní kapli pod Stožeckou skálou znají dobře návštěvníci jižní části Šumavy. 
K jejímu věhlasu určitě přispěly pověsti o ní. Kaple stojí u pramene léčivé 
vody, která již v 17. století zázračně vrátila zrak slepému kováři Jakubu Klau-
serovi z Volar. První zděná kaple Panny Marie zde byla postavena v  roce 
1804. Jejím symbolem se stala Madona s růží – na obraze v kapli. Zchátralá 
stavba byla obnovena v roce 1988 a vysvěcena 1990. Tradiční pouť s rodá-
ky se zde koná v srpnu. Od kaple můžeme vystoupat na Stožeckou skálu 
(pozor – v období hnízdění sokola uzavřeno!). Zpět do Stožce se vrátíme 
po modré TZT, zkratkou po lávce přes Studenou Vltavu a po Vltavské cestě.

Přechod hraničního hřebenu patří k  nejná-
ročnějším, ale také nejkrásnějším trasám 
na Šumavě. Vyrazit můžeme od vlaku v No-
vém Údolí (červená TZT), po celodenní túře 
však nezapomeňte naplánovat vlakový spoj 
z  Nové Pece nazpět. Nejnáročnější výstup 
vede po hranici na bájemi opředený Třís-
toličník, kde údajně vládci rokovali o osudu 
svých zemí. Vcelku nenáročné je putování po hřebeni  – jen mírně 
nahoru a dolů. Na vlastní oči můžete vnímat rozdíl mezi lesem, kde 
vývoj určují přírodní zákony (= v  Národním parku Šumava) a  hos-
podářským lesem (= v Rakousku). Díky nezměrné síle přírody je sa-
movolná obnova lesa po ničivé vichřici i  napadení kůrovcem stále 
patrnější. Vítězství přírody se ukazuje i při sestupu z Plechého kolem 
Stifterova pomníku k Plešnému jezeru.

Nejstarší naučná stezka na Šumavě byla vy-
značena roku 1965. Tato stezka nedělá okruh, 
ale vhodně můžeme využít vlak ze Stožce do 
zastávky Ovesná (u Nové Pece) a nazpět se již 
vrátit po svých. Ve  druhé části trasy mineme 
tzv. Medvědí kámen, památku posledního 
šumavského medvěda (zastřelen zde v  roce 
1856). Hlavní část Medvědí stezky prochází unikátním žulovým skalním 
městem na svazích hory Perník. Nerovnoměrným zvětráváním žuly zde 
vznikla řada bizarních tvarů, kterým turisté dali jména Soutěska lap-
ků, Viklan, Dračí tlama, Hřib atd. Navíc půjdeme kolem Jeleního jezírka 
a tunelu na plavebním kanálu.


