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Krok s přírodou

z Kvildy
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 Kvilda (Správa NP Šumava) tel.: (+420) 388 435 544
    iskvilda@npsumava.cz
Návštěvnické centrum Kvilda (jelení výběh) tel.: (+420) 731 530 341
    nckvilda@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.

Návštěvnické centrum Kvilda
V blízkosti Kvildy můžete navštívit areál s jeleny. Jeleni obývají Šumavu 
odjakživa, ale v jisté době je člověk vystřílel, aby pak byli znovu vysazeni 
a stali se opět králi lesa. U unikátní budovy centra začíná Jelení stezka 
(2,6 km), vede kolem tří pozo-
rovacích věží skrz jelení výběh 
(9  ha), kde žije stádo jelenů. 
(Do budoucna se plánuje rozší-
ření areálu o výběhy rysa a pra-
sete divokého.) Celé návštěvnic-
ké centrum je přístupné zdarma 
po celý rok dle provozní doby. 
Zpoplatněno je pouze parkovi-
ště. Areál je bez bariér.

Naučná stezka – Bezlesí
Nenáročná vycházka kolem Kvildy  – 3,5 km. V  historii lidé vyklučili 
les, postavili příbytky a  jejich okolí je muselo uživit. Tam, kde bývala 
skromná políčka a louky, dnes rostou a kvetou rozmanité a často vzác-

né druhy rostlin. Zujte si boty 
a projděte se po tomto „straka-
tém koberci“. Přírodní pozná-
vací okruh je značen symbo-
lem brouka svižníka a náleží ke 
Stezkám přírodou a časem. Na 
okraji lesa, ve Vilémově, mů-
žete navíc navštívit „lesní hrací 
koutek“  – příbytky zvířátek, 
házení šišek, relaxační sedátka 
a lehátka.

Do Bavorska
Kvilda je skvělým výchozím 
místem do Národního parku 
Bavorský les. Hraniční přechod 
Bučina slouží pro pěší, cyklisty 
i  lyžaře. Na Bučině začíná řada 
zajímavých naučných stezek. 
V létě lze využít Zelených auto-
busů a přestoupit na obdobný 
systém veřejné dopravy Igel-
busse na bavorské straně. Pohodlně se tak dostanete např. k návštěv-
nickému centru Luzný v  Neuschönau (Stezka v  korunách stromů aj.), 
nebo do St. Oswald s unikátním Muzeem historie lesa. Síť bavorských 
turistických tras vás zavede k mnoha zajímavým cílům.



K pramenům Vltavy 

 16 km  268 m  4:30 h  

Okruh kolem Jezerní slati

 14,5 km  215 m  4:15 h  

Na Staré Hutě 
a okruhem zpět

 10,5 km  226 m  3:10 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 vstupujte na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro návštěvníky Národního parku Šumava:

Vysvětlivky

Vysvětlivky k trasám

Tipy na výletyNa výlet z Kvildy
Kvilda leží na křižovatce cest a  turistické trasy se odtud rozbíhají na 
všechny strany. Středu obce dominuje kostel sv. Štěpána, pobitý šindelem 
k  ochraně proti bičujícím dešťům i  sněhu. O  minulosti Kvildy i  trudném 
životě jejích obyvatel se dozvíte v  Muzeu Kvildy a  Bučiny (v  budově 
obecního úřadu). Zachytná parkoviště najdete uprostřed vesnice a dále na 
obou stranách obce.

Kvilda leží uprostřed Šumavských plání, které mají nadmořskou výšku asi 
1000 m n. m. a nad ně vyčnívají již pouze zaoblené vrcholky hor, které se 
z původních „čtyřtisícovek“ vlivem eroze snížily na dnešních max. 1 315 m 
(Černá hora). Pověstmi opředená rašeliniště, navíc dobře známá díky „králi 
Šumavy“, představují pro každého „zrádné a  nebezpečné bažiny“, ale ve 
skutečnosti ukrývají především pravé přírodní klenoty.

Vltava, česká národní řeka, pramení 
na úbočí Černé hory v nadmořské výš-
ce 1 190 m. Zprvu se zove Černým poto-
kem, od Borových Lad pak Teplou Vlta-
vou a od soutoku se Studenou Vltavou 
až do Mělníka je Vltavou bez přízviska. 
Sem jsme došli/dojeli víceméně po 
rovině, ale dále stoupáme na Bučinu, 
odkud dohlédneme až k Alpám. Z původní vesnice nic nezůstalo, ale na-
jdete zde obnovenou kapličku, zdařilou napodobeninu „železné opony“ 
u hotelu Alpská vyhlídka a kompletní prezentaci regionu v informačním 
pavilónu národních parků Šumavy a sousedního Bavorského lesa. Zpět na 
Kvildu opět po asfaltu – 7 km. (V letních měsících jezdí na zpáteční trase 
Zelené autobusy.)

Z Vilémova, nejmalebnější části Kvildy, vede cesta přes 
hluboce zaříznuté údolí říčky Olšinky až na rozcestí Na 
Starých Hutích (žlutá TZT). Pokračujeme dále tmavými 
smrčinami, které jsou typické pro celou Šumavu, snad 
proto, že smrk nejlépe odolává zdejšímu chladnému 
a  vlhkému klimatu. Projdeme areálem unikátního 
návštěvnického centra s výběhy pro jeleny (otevřeno od 
roku 2015). Na veřejnou silnici přijdeme v místě zvaném 
U Tremlů (obnovená boží muka) a na Kvildu je to, co by 
kamenem dohodil

Kvilda leží v nadmořské výšce 1 065 m, 
a tím se stává nejvýše položenou obcí 
v  ČR. Šumavské pláně jsou význam-
nou pramennou oblastí mnoha čes-
kých potoků a řek. Místním specifikem 
je navíc nepropustné podloží a zvýše-
né množství srážek – to jsou důvody, 
které zde vedly ke vzniku rozsáhlých 
rašelinišť. Tři kilometry od Kvildy dojdeme po dřevěném chodníku do 
středu Jezerní slati. Drsné podmínky dokládá zde i nejnižší naměřená 
teplota – a to −41,6 °C (1987). Malebné horské vesnice reprezentují Hor-
ská Kvilda a Filipova Huť (zelená TZT). Zpět na Kvildu po žluté TZT.


