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Výlety

Další tipy a 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

Středisko environmentálního vzdělávání Stožec tel.: (+420) 731 530 282
– pobytové výukové programy pro školy vladimir.dvorak@npsumava.cz
 i zájmové skupiny
      
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.

Stožecká kaple
K věhlasu lesní kaple pod Stožeckou skálou určitě přispěly pověsti o ní. 
Stojí u pramene léčivé vody, která již v 17. stole-
tí zázračně vrátila zrak slepému kováři Jakubu 
Klauserovi z Volar. První zděná kaple Panny Ma-
rie zde byla postavena v roce 1804. Jejím sym-
bolem se stala Madona s růží (na obraze v kapli 
dodnes). Zchátralá stavba byla obnovena v roce 
1988 a vysvěcena 1990. Tradiční pouť s rodáky 
se zde koná v srpnu. Od kaple můžeme vystou-
pat na Stožeckou skálu s výhledem na celý kraj 
pod Trojmezím. Zpět do Stožce se vrátíme po 
modré TZT, zkratkou po lávce přes Studenou Vl-
tavu a po Vltavské cestě (okruh 8,5 km, cca 3 h).

Soumarské rašeliniště
U Soumarského Mostu začíná uni-
kátní naučná stezka skrz revitalizo-
vané rašeliniště. Stezka vede podle 
zamokření povrchu po dřevěném 
chodníku i přímo po rašelině. Na 
jejím konci stojí 10 m vysoká vy-
hlídková věž, ze které přehlédnete 
celé rašeliniště z  ptačí perspektivy. 
Vitalita šumavské přírody vás uchvátí. Ani nepoznáte, že do roku 1998 se 
zdejší rašelina těžila průmyslově! Po stezce vás provede skřítek Rašeliní-
ček. Zpět dojdete podél Vltavy (zelená TZT). Pěší okruh skrz Soumarské 
rašeliniště je 2,5 km dlouhý a zabere jednu až dvě hodiny času.

Nové Údolí 
Nové Údolí je magické místo i pro-
to, že zde končí koleje. Spolek Po-
šumavská jižní dráha položil přes 
bavorskou hranici 105 metrů kolejí, 
a vytvořil tak nejkratší mezinárodní 
železniční trať na světě! V sezóně se 
na ní můžete svézt na šlapací drezí-
ně „Gigant“. Do odstavených vagó-
nů bylo umístěno muzeum pošumavských lokálek. Sezónní občerstve-
ní. Nové Údolí je jak východiskem do národního parku do Čech, tak do 
sousedních Bavor – za shlédnutí stojí pramen Studené Vltavy (cca 6 km), 
rozhledna Haidel (1 096 m) nebo stezky „kulturní krajinou“ (KuLaMu).



Puštíkova stezka aneb Areál lesních her Stožec

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

Na výlet do blízkého okolí Stožce
Obec Stožec byla založena jako dřevařská osada na Studené Vltavě. Její 
význam vzrostl po roce 1910 se železnicí z Českých Budějovic na Pasov. 
(Dnes koleje končí 4 km odsud v Novém Údolí, neboť v Německu byly 
v  období „studené války“ rozebrány.) Po 2. světové válce se vesnice 
ocitla u „železné opony“ a bez jakékoliv perspektivy. Sametová revoluce 
a založení Národního parku Šumava v roce 1991 jí opět nalily krev do žil.

Informační středisko (IS) a Středisko environmentálního vzdělávání (SEV) 
Správy NP Šumava ve Stožci mohou hrát důležitou roli, pokud chcete 
kraj pod Trojmezím co nejvíce poznat. Nabízejí také zajímavé možnosti 
při nepříznivém počasí – expozice v IS, výstavy v hlavní sezóně, tvořivé 
dílny pro veřejnost po celý rok. Pro pobyty školních tříd nabízí SEV 
týdenní pobyty s výukovými programy dle vlastního výběru.

Jak se tam dostanu?
Samotná stezka začíná asi 1 km od Stožce. Od informačního střediska po-
kračujte po Vltavské cestě až k odbočce na lesní cestu vpravo, kde je vstupní 
brána. Stezka prochází lesem v délce 1,6 km. Nezapomeňte, že pevný po-
vrch se střídá s mokrým a někde budete muset skákat po kamenech. Vždyť 
jde o zážitkovou trasu! Na stezce si můžete odpočinout nebo se ukrýt před 
deštěm v dřevěném přístřešku. Zpět do Stožce vede lesní cesta. Celý okruh 
měří 4,5 km. Symbolem stezky je, jak název napovídá, puštík bělavý, vzácný 
obyvatel Šumavy, kterého právě v blízkosti Stožce můžete nejčastěji potkat.

Co zažiju?
Na celkem 12 interaktivních 
zastaveních se seznámím hravou 
formou s lesem i jeho obyvateli.

• Zahraju si dřevěnou paličkou na  
„dendrofon“.

• Zavoláme si navzájem pomocí dřevěného 
telefonu.

• A už jste někdy byli u datla v „obýváku“? 
Račte vstoupit.

• Stačí chvilku postát a hle, pravé lesní ticho 
rozezní úžasný ptačí koncert.

• Který „tesařík“ se zde zavrtal do tvrdého 
dřeva?

• Teď již poznám, zda šišku okousala veverka, 
nebo myška!

• Již také vím, jak se stromy učí „chodit“ na 
chůdách.

• Podle stop dobře poznám, kdo tudy šel 
přede mnou.

Protože jde o zážitkovou stezku, tak hurá za 
dobrodružstvím do lesa!

Na co bych neměl zapomenout?
Před nástupem na stezku si můžete v Informačním středisku Stožec vyžá-
dat pracovní list. Zvláště děti si pak na trase užijí legraci při plnění zábav-
ných úkolů a navíc si odnesou jako dárek vlastnoručně vytvořený obrázek! 
Naučnou stezku doporučujeme jak pro školní skupiny, tak je vhodná pro 
rodinný výlet nebo k individuálnímu poznávání lesa a přírody vůbec.


