
> www.npsumava.cz

> www.npsumava.cz

z Nové Pece
Výlety

Další zajímavosti: Národní parky = ostrovy skutečné přírody

Informace pro turisty:
Pěší turistika  – síť turistických znače-
ných tras systému Klubu českých turistů 
(KČT). Volný pohyb je omezen pouze 
v I. zóně 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 
(květen–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 středisko Nová Pec (léto + zima) tel.: (+420) 602 391 223
    infocentrum@novapec.info
Kulturní a informační centrum Horní Planá tel.: (+420) 380 738 008
www.horniplana.cz   info@horniplana.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.

Schwarzenberský plavební kanál
Tento téměř 52 km dlouhý plavební kanál (národní kulturní památka) 
je právem označován za technický zázrak. Byl projektován ing. Jose-
fem Rosenauerem ve službách knížete Schwarzenberga a vystavěn 
1779–1823. Řada částí kanálu je nyní zrekonstruována 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 Třístoličníkem a ústí do řeky 
Grosse Mühl v  Rakousku. Naučná 
stezka vede od tunelu na  Jeleních 
Vrších do Raškova nad Novou Pecí 
(8 km) a prochází kolem nejzajíma-
vějších částí kanálu.

Zaniklé osady – historické album Šumavy
Na místech zaniklých osad byla 
po celém území národního parku 
(celkem ve 30 lokalitách) roku 2014 
umístěna „historická alba“. Staré 
fotografie přibližují vzhled vesnic 
před 2. světovou válkou i tamější 
tvrdý život obyvatel Šumavy. Alba 
lze nalézt i na nejjižnějším okraji 
NP, kde z někdejších tří osad zbyl pouze opravený kostel a jediný dům 
na Zvonkové. U Plešného jezera můžeme pozorovat vývoj budov na 
jeho hrázi – od turistické chaty přes vojenskou rotu k dnešnímu skrom-
nému přístřešku.

Puštíkova stezka
– Areál lesních her Stožec
Vlakem snadno přijedeme do Stožce (nebo lze vystoupit již v  Černém 
Kříži a přijít na začátek stezky z  druhé strany). Stezka začíná asi 1 km 
od Stožce (směr Černý Kříž), prochází lesem v délce 1,6 km a nazpět do 
Stožce se vrací po lesní cestě (celý okruh 4 km). Celkem 12 interaktivních 
zastavení seznamuje návštěvníky 
s  lesem i jeho obyvateli. Víte, co je 
stromový telefon? Poznáte, zda šiš-
ku okousala veverka, anebo křivka? 
Toto i mnoho dalšího si vyzkoušíte 
na této stezce. Vyžádejte si tištěné-
ho průvodce v informačním středis-
ku. Naučná stezka je určena jak pro 
školní skupiny, tak pro rodinný výlet.



Plešné jezero

 15 km  664 m  5:00 h  

Medvědí stezka

 17 km  496 m  5:30 h  

Knížecí stolec

 14 km  490 m  4:30 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 z Nové Pece
Nová Pec leží na konci jezera Lipno, které je největší přehradní nádrží v ČR 
(skoro 50 km2) a je nazýváno „jihočeským mořem“. Končí zde vzdutí řeky 
Vltavy, která již dále vytváří přírodně meandrující tok s nejčistší vodou 
v  ČR, kde žijí i  perlorodky. Do Nové Pece se dostanete autem, vlakem 
a samozřejmě pěšky, na kole, na kánoi, na lyžích, na in-line bruslích atd. 
Skvělé výchozí místo za poznáním Národního parku Šumava!

Nekonečné moře lesa s údolím „stříbrného hada“ (Vltavy) na jihu Šumavy 
nadchlo již před staletími spisovatele a  umělce Adalberta Stiftera 
(1805–1968). Zde se narodil a umístil sem děj několika románů. Region pod 
Plechým bývá proto označován jako „Stifterův kraj“. Jeho rodný dům stojí 
v Horní Plané doposud. Nachází se tam i Stifterova stezka, Stifterův park atd. 
Slavný je 14,5 m vysoký obelisk A. Stiftera na skále nad Plešným jezerem.

Na horskou túru můžeme vyrazit přímo z  Nové Pece (anebo z  Jeleních 
Vrchů – vhodné i pro rodiče s kočárkem). Část trasy vede podél plavební-
ho kanálu, pak již stoupáme. Přes Kamenné moře (pozůstatky ledovcové 
morény) dorazíme na hráz Plešného jezera (zelená TZT). Přírodní divo-
ké lesy uschlé po náletu lýkožrouta smrkového se velmi rychle obnovují 
a dnes již suché stromy často přerůstá nová generace lesa. V roce 2016 zde 
byl nalezen strom pamatující dobu Karla IV. – stáří 623 let! Po strmé stezce 
vystoupáme na Stifterovu vyhlídku, odkud jezero vypadá jako skutečná 
„perla Šumavy“. Na vrchol Plechý, nejvyšší horu české Šumavy (1 378 m), 
dojdeme již téměř po rovině. Hoře zdar! Dolů sejdeme po žluté TZT (dále 
zelená TZT zpět do Nové Pece).

Méně známá rozhledna stojí na Knížecím stolci 
(1 226  m n. m.), který je nejvyšším vrcholem Želnav-
ských vrchů ležících ve Vojenském výcvikovém prosto-
ru Boletice. Šest metrů vysokou rozhlednu postavily 
Vojenské lesy a  statky v  roce 2012. Značené trasy po 
okrajích vojenského újezdu jsou turistům zpřístupně-
ny od roku 2006, ale pozor – pouze o víkendech a svát-
cích, jinak tu vojáci střílejí, létají a  cvičí taktiku bojů. 
Vyrazte sem od Záhvozdí, parkovat můžete v blízkosti 
Uhlíkovské hájovny (pak jen modrá TZT).

Nejstarší naučná stezka na Šumavě byla vy-
značena roku 1965. Nedělá okruh, ale zpáteční 
cestu lze vykonat vlakem. Trasa sama začíná 
v  Ovesné (3 km od Nové Pece). Hlavní část 
Medvědí stezky prochází unikátním žulovým 
skalním městem na svazích hory Perník. Ne-
rovnoměrným zvětráváním žuly zde vznikla 
řada bizarních tvarů, které dostaly jména Soutěska lapků, Viklan, Dračí 
tlama, Hřib atd. Ve druhé části trasy se jde kolem tzv. Medvědího kamene 
na místě skonu posledního šumavského medvěda roku 1856. Za shléd-
nutí stojí Jelení jezírko i tunel plavebního kanálu na Jeleních Vrších.


