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stezky přírodou
a časem

Výlety

Další stezky do Bavorska: Národní parky = ostrovy skutečné přírody

Informace pro turisty:
Pěší turistika – síť turistických značených 
tras systému Klubu českých turistů (KČT).
Cyklistika/Cykloturistika – jízda na kole 
je vedle veřejných komunikací povolena 
pouze po značených cyklotrasách.
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, ko-
ordinátor 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 jednu 
noc (18.00–9.00 h).
Historické album Šumavy – staré foto-

grafie na vybraných místech zaniklých 
šumavských osad.
Programy pro veřejnost – široké spekt-
rum akcí pořádaných Správou NP Šuma-
va 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 
– 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 příro-
dy, protože jinak člověk celou planetu změnil nebo mění k obrazu svému. 
Národní parky Šumava a Bavorský les společně chrání evropské přírodní 
dědictví. Za svou vzorovou spolupráci jsou nositeli certifikátu „Transboun-
dary parks“ (přeshraniční parky). Jejich společným heslem, stejně jako 
hlavním účelem existence národních parků po celém světě je –  přírodu 
nechat být přírodou!

Přejeme Vám příjemné zážitky v Národním parku Šumava!

Kontakty:
Informační středisko Kvilda (Správa NP Šumava) tel. (+420) 388 435 544 
    iskvilda@npsumava.cz
Informační středisko Svinná Lada  tel. (+420) 388 434 180
(Správa NP Šumava)   isslada@npsumava.cz

Informační a strážní služba (NP Šumava) tel. (+420) 800 977 977
Správa Národního parku Šumava (Vimperk) tel. (+420) 388 450 111
    info@npsumava.cz

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald (Grafenau)
   www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Editor: Josef Štemberk, Vydal: Správa Národního parku Šumava, 2016

Tento projekt „Tipy na výlety v Národním parku Šumava“ 
byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Bez hranic

 12 km  325 m  3:45 h  

Výše, rychleji, dále

 3,6 km  121 m  1:30 h  

Svět v proměnách

Pevně v sedle  
/ Zapovězená země

 5–8,2 km  80–170 m  1:30–2:30 h 

 13 / 32 km  210 / 470 m  1:30 / 3:00 h  / 

Výchozím bodem je konečná zastávka autobusu na Bučině. Stezka 
dělá okruh přes hranici, vybízí k zamyšlení a dává odpovědi na různá 
témata související s národními parky, s vlivem člověka na přírodu atd. 
Jak by vypadala příroda, kdyby sem nikdy nepřišli lidé? Je tlející dřevo 
v  lese ku prospěchu celého lesa? Co chceme zanechat jako dědictví 
našim dětem? Značení: kuna lesní.

Celkem dva okruhy vás zavedou za poznáním osudu vesnic na čes-
ko-bavorském pomezí. Trasa je značena symbolem chřástala polního, 
který zde na loukách žije a lze tu slyšet jeho „chřástavý“ hlas. Histo-
rické stopy zanechané v  krajině vyprávějí o lidech a jejich osudech. 
Stalo se nejednou, že nasněžilo na podzim tak brzy, že lidé museli 
vyhrabávat brambory ze sněhu. Příběhů k vyprávění je spousta.

Dva poznávací okruhy pro cyklisty jsou různě náročné a věnují se 
odlišným tématům. Jízdní kolo, obdivuhodný vynález moderní doby, 
je považováno za jeden z  největších technických vynálezů lidstva. 
Vše o kole, jeho proměnách i využití na první trase. Druhá trase vede 
z Bučiny po stopách „železné opony“.

Víte, který národní park je největší v Česku 
a který je nejstarší v Německu?

Vycházka do okolí skanzenu v bavorském Finsterau je značena symbo-
lem ovce. Moderní hospodaření se promítá do tváře krajiny. Nedostatek 
paliva ve městech vedl již v 19. století k těžbě stromů v nejodlehlejších 
lesích země. Po roce 1900 bylo plavení po řekách nahrazeno dopravou 
po železnici, později nákladními automobily. Malá políčka se kvůli tech-
nice scelila ve velké lány. Tiše vymizely staré druhy zvířat (např. šumavská 
ovce) a plodin (např. zimní ječmen). Více na stezce i ve skanzenu.



Nelesní krajina 
– Na strakatém koberci

 4 km  120 m  1:30 h  

Les – Klubko vztahů 
v přírodě

 3,6 km  121 m  1:30 h  

Dějiny a příběhy

 10 km  215 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

Naučné stezky v ČecháchStezky přírodou a časem
Na pomezí Čech a Bavorska se zde dotýkají dva národní parky – Šumava 
a Bavorský les. Vyvinula se tu jedinečná krajina, ve které se odráží celá její 
historie. V minulosti určovaly rytmus života především tvrdé klimatické 
podmínky. Ve 20. století se do tváře krajiny výrazně promítly politické 
události – 2. světová válka, odsun původního německého obyvatelstva, 
zřízení železné opony, její pád a založení Národního parku Šumava.

Národní parky společně zřídily mezi Kvildou, Borovými Lady a bavorským 
Finsterau síť stezek pro turisty i cykloturisty – celkem 6 okruhů pro pěší 
a dva cyklistické okruhy (částečně i pro běžkaře v zimě). Každý se zde v pří-
rodě může zamyslet nad historií tohoto kraje i nad budoucností přeshra-
ničního regionu. Je lepší přírodní les v národním parku, nebo hospodář-
ský les opečovávaný člověkem? Co by se stalo, kdyby lidé nikdy neodešli?

Nenáročná vycházka z  Kvildy. Procházka za kli-
dem a  odpočinkem, většinou po lukách a  les-
ních cestách. 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 vzácné druhy rostlin. 
Zujte si boty a projděte se po tomto „strakatém 
koberci“. Na okraji lesa, ve Vilémově, můžete navíc navštívit „lesní hrací 
koutek“ – příbytky zvířátek, házení šišek, jedinečné lavičky i výhled na lesy. 
Přírodní poznávací okruh je značen symbolem svižníka, brouka, který žije 
mimo les na místech dostatečné prohřívaných sluncem.

Výchozím bodem trasy je společný informač-
ní pavilon národních parků Šumava a  Ba-
vorský les nacházející se u  státní hranice na 
Bučině. (Na Bučinu se v  létě můžete svézt 
i  tzv. Zeleným autobusem, na který dále na-
vazuje linka bavorského autobusu, jež vás 
zaveze k  mnoha zajímavým cílům v  soused-
ním Národním parku Bavorský les.) Lidé-dřevorubci sem přišli teprve 
asi před 200 lety, ale dnes tu je opět liduprázdno. Původní obyvatelé 
Šumavy byli „dětmi lesa“ – žili v lese a zároveň s lesem. Najdeme zde 
zaniklé vesnice, ale také mnoho stop po někdejších obyvatelích. Ob-
jevujme je a s nimi i jejich příběhy

Středně náročný okruh po lesích v  okolí Boro-
vých Lad. Stezka začíná na lesní cestě vlevo mezi 
Borovými a  Svinnými Lady. Nejprve jdeme po 
rovině, ale pak stoupáme na úpatí hory Vyhlíd-
ka, ze které se na  závěr sestupuje. Procházíme 
světem lesa plným života. Pod stromy, na nich 
i  v  nich nacházejí domov jako v  jednotlivých 
patrech mrakodrapů různorodí obyvatelé. Na informačních panelech se 
o nich dozvíme mnoho zajímavého. Nemělo by se vám pak stát, že „pro 
samé stromy neuvidíte les“. Průvodcem návštěvníků je datel černý – typic-
ký obyvatel přírodního lesa.


