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ABSTRAKT 

Název práce: 

Národní park Šumava-vývoj turistických aktivit v oblasti Železnorudsko a Prášilsko po 
roce 1989. 

National park Sumava-development of turistika activities in Zeleznorudsko-Prasilsko 

region after 1989. 

Cíl práce: 

Pokusit se zmapovat příčiny specifického vývoje Šumavy a doložit je získanými daty a 

rozborem vývojových zákonitostí. Následně vypracovat možnosti různých způsobů 

řešení dalšího rozvoje cykloturistiky, lyžařských a blízce souvisejících turistických 

aktivit v iterakci s ochranou přírody na následující období. 

Metoda hodnocení: 

Podklady pro hodnocení jsme získali rešerší literatury a dlouhodobým monitoringem. 

Zjištěné hodnoty byly zaneseny do grafů a analyzovány. 

Výsledky: 

Ze studie vyplynul neustále přetrvávající dynamický a většinový rozvoJ 

cykloturistických a lyžařských aktivit před ostatními turisty. Cyklisté a lyžaři tvoří 70% 

z celkového počtu návštěvníků. Zároveň můžeme konstatovat, že Národní park Šumava 

patří mezi celkově nejnavštěvovanější oblasti naší země, a to zejména z důvodů husté 

sítě kvalitních cyklotras s příznivými profilovými podmínkami. Všechny tyto důvody 

nás nutily a nutí vytvářet návrhy možných způsobů řešení pro udržení, nebo lépe 

zlepšení, vzájemné kooperace turistických aktivit a ochrany přírody, jež jsou v práci 

uvedeny. 

Klíčová slova : 

historie oblasti, historie turistiky, chráněná krajinná oblast (CHKO), národní park (NP), 

turistické aktivity, ochrana přírody, monitoring 
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1. ÚVOD 

Stále větší a větší přetechnizovanost našeho světa nutí mnohé jedince hledat cesty, 

jak co nejefektivněji využívat vyjímečných darů, které nám v případě Šumavy byly 

dochovány. Přitom se chovat tak, abychom šumavskou přírodu v maximální možné 

míře zachovali generacím příštím v co nejčistším stavu a přitom mohli rozvíjet své 

fyzické, psychické a v neposlední řadě i ekonomické potřeby. 

Existuje mnoho oborů a organizací, které se těmito problematikami zabývají. My 

jsme v této studii pozornost zaměřili na vztahy mezi přírodou NP Šumava v oblasti 

Železná Ruda - Prášily a rychle se rozvíjejícími sportovně turistickými aktivitami 

s cílem pokusit se nalézt alespoň dílčí odpovědi na specifika vývoje tohoto překrásného 

koutu naší země v období po roce 1989. 

Snažili jsme se dlouhodobým monitoringem ve vybrané oblasti zjistit jaké turistické 

aktivity se rozvíjí rychleji, a jaké jsou proto důvody. Následně pak získaná data 

analyzovat, a pokusit se vytvořit návrhy možných způsobů řešení, které by měly 

systematicky rozvijet kooperaci ochrany přírody a sportovně turistických aktivit. 
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2. REŠERŠE LITERATURY A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.l. Stručná historie Šumavy 

Trvalejší osídlení Šumavy spadá do počátku mladší doby železné (5. - 1.stol. př.n.l., 

laténské období), kdy se v jihozápadních Čechách objevili Keltové. Přímé důkazy sice 

nemáme, ale existuje mnoho ukazatelů o rýžování zlata v tomto období. 

V prvních čtyřech stoletích našeho letopočtu vystřídali vládu Keltů na tomto území 

Germáni. O jejich životě a činnostech se však nedochovaly žádné výrazné 

archeologické nálezy. Snad jen ojedinělé nálezy římských mincí a keramiky poukazují 

na rozvinuté obchodní styky. 

Teprve na přelomu 7. a 8. století n.l. s příchodem Slovanů můžeme v oblasti 

Šumavy hovořit o souvislém osídlení. Významnou roli při osídlování dávají historici 

rýžování zlata a obchodním stezkám, kolem kterých postupně vyrůstaly osady 

s dobrými tržními podmínkami. 

Kolem 12.století přichází do oblasti v malém množství němečtí kolonisté, hlavně 

z řad bavorských hrabat. Významnějšími vlastníky půdy však byla církev a čeští 

feudálové. Intenzivní " kolonizace " doznívá někdy kolem 14. století. Dá se proto 

zjednodušeně říci , že první etapa osídlování Šumavy v pravém slova smyslu byla právě 

středověká kolonizace. 
,, 

Rozsáhlá hospodářská aktivita šlechty po mnohaletých válkách měli - velmi 

podstatný vliv na osídlení hor. Pronikání do lesů významně urychlilo v 16. století 

sklářství a těžba železné rudy. 

Vývoj oblasti Železnorudska poměrně podstatně ovlivnila 30-ti letá válka, v jejímž 

důsledku se vylidnily mnohé oblasti Šumavy. Následné dosidlování negativně ovlivnilo 

národnostní vývoj hlavně horských oblastí Šumavy, neboť mnoho nových 

kolonistů pocházelo z Bavorska a Rakouska. Tím se vytvořil poměrně značný protiklad 

mezi českou podhorskou částí a německy osídleným horským pásmem. Tato situace se 

příliš nezměnila až do 1. poloviny 20. století. Po celou dobu zde byly stěžejními 

podněty rozvoje a života krajiny sklářství, těžba dřeva a chov dobytka . 
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Za vrchol osidlování Šumavy je považována doba přelomu 18. a 19. století, kdy 

bylo dosaženo horní hranice z pohledu počtu obyvatel. 

Vzhledem k ostatním lokalitám v zemi patřily šumavské kraje stále k jedněm 

z nejzaostalejších. Žádný podstatný průmysl (velký) zde nevznikl, a proto tyto oblasti 

patřily k těm nejméně zalidněným v Čechách.(např. v roce 1930 okolo 60 obyvatel na 1 

km2
, oproti českému průměru 136 obyvatel na 1 km2

). 

Po 2. světové válce nastávají velké přesuny německého obyvatelstva (odsuny) a 

nové osidlování vylidněného pohraničí. Například Čechy z vnitrozemí, z Volyně, 

Slováky, Rumuny , Rómy .... Negativní vývoj z pohledu osidlování způsobilo také 

umělé vytváření rozsáhlé "země nikoho" v oblasti tzv. vojenského a hraničního prostoru 

trvajícího až do osmdesátých let 20. století. 

Rok 1989 a otevření těchto prostor" země nikoho" s sebou přináší vlnu naděje. 

2.2. Stručná historie turistiky na Šumavě 

Historie aktivní turistiky na Šumavě není tak dlouhá a bohatá jako v jiných oblastech 

naší republiky. Některé prameny sice sahají až do druhé pol. 18. století (kolem r. 1770), 

ale dostupná literatura toho prozrazuje velice málo. Největší zájem " turistů" byl o 

Černé či Čertovo jezero. Prvními průvodci tu byli nádeníci, kteří doprovázeli zájemce a 

klestili jim cestu. Později službu "prvních průvodců" převzali většinou dřevorubci a 

hajní, kteří dobře znali místní cesty a stezky. 

V dalších letech, přibližně okolo poloviny 19. století, nacházíme důkazy o podstatně 

větším zájmu o tuto oblast. Častými hosty šumavských končin byli spisovatelé (Jirásek, 

Neruda, Klostermann), hudebníci (např. B. Smetana), badatelé (vědečtí pracovníci a 

mnohé dobrodružné povahy hlavně z měst). 

Mezi oblasti Šumavy využívanou prvními v pravém slova smyslu turisty bylo 

bezesporu Železnorudsko. V roce 1877 byla otevřena železniční trať z Plzně přes 

Klatovy do Železné Rudy, a tím se velmi usnadnil přístup do těsné blízkosti atraktivních 

míst, jakými jsou již výše zmíněná jezera Čertovo a Černé, Velký Javor - nejvyšší 

vrchol Šumavy, vysoký 1456 m n.m. Důkazem o dynamickém rozvoji turistiky v této 

době jsou turistické průvodce z 80. a 90. let 19.století. 
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Na sklonku 19. století (kolem 1894) byly na Šumavu dovezeny první páry norských 

lyží, které následovali i norští učitelé lyžování. Tím se tato lokalita stává i zimní 

turistickou oblastí, ve které záhy vznikají první ski kluby a další spolky, které měly za 

úkol turistiku všemožně podporovat. Velmi významnou roli zde sehrála Národní 

jednota pošumavská (r.1884), která měla původně zcela jiné poslání než turistiku, neboť 

tato oblast byla velmi často zmítána národnostními konflikty. 

Později vzniká Český spolek okrašlovací (dále jen ČSO), který se svou činností 

snaží rozvíjet lásku k přírodě, zpřístupňovat památky a opravovat staré stodoly, a tím je 

činit dostupnými širším vrstvám. Vydával letáky, zprostředkovával pobyty a získával 

hmotné prostředky pro rozkvět Železnorudska a ostatních částí Šumavy. Přesto přese 

všechno ještě stále nešlo o turistiku organizovanou, ale spíše o sportovní aktivity. 

Podstatným krokem k organizovaným formám byly zcela určitě výletní činnosti 

sokolských jednot z větších měst (Plzeň, Písek, České Budějovice), které pořádaly pěší, 

cyklistické i lyžařské zájezdy. 

Vlastní rozvoj turistiky nastal teprve v souvislosti s ustanovením odborů Klubu 

českých turistů (dále KČT). Nejstarší KČT na Šumavě byl v Sušici ( r. 1890). Začínají 

se stavět turistické chaty, rozhledny a jiná zařízení na zatraktivnění míst. Příkladem jsou 

např. Mattušova chata na Pancíři, Juránkova chata na Jezerní hoře, chata Prokop na 

Špičáku, chata u Černého jezera a další na území celého Železnorudska. 

Chaty a atraktivní místa postupem času spojila velmi dobrá síť turistických značek, 

která z velké části zůstala zachována v původní podobě dodnes. První značené cesty 

vznikaly kolem r. 1897 a je velmi potěšující zjištění, že hned od počátku to bylo 

jednotné pásové značení. Jednou z prvních značených cest byla trasa vedoucí z Hojsovy 

Stráže (tehdy ještě Eisenstrassu) směrem na Hamry a dále na Ostrý. 

Ruku v ruce se značenými cestami bylo třeba pro rozvoj turistiky zajistit turistické 

mapy, kde by byly zakresleny turistické stezky.Mapy však existovaly jen silniční nebo 

vojenské. O něco lepší situace byla v oblasti turistické literatury, kde byl již v roce 1878 

vydán Průvodce po Šumavě, napsaný plzeňským prof. T.Cimrhanzlem a omezujícím se 

jen na oblast Železné Rudy a okolí. V roce 1883 pak vychází podrobný Řivnáčův 

průvodce po Šumavě, jehož autorem je F.A.Borovský. Dále můžeme mluvit o různých 

letácích a cestopisných knihách, které nabádaly k cestě na Šumavu. Mezi nejkvalitnější 
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předválečné průvodce patří Průvodce Šumavou od Jaroslava Dostála (z roku 1938 

dvoudílný). 

Turistická činnost byla do značné míry omezena odebráním našeho pohraničí Němci 

v roce 1938, což samozřejmě postihlo téměř celou Šumavu. Situace se ještě více 

zhoršila během okupace, kdy turistická činnost v této části země v podstatě 

neexistovala. Všechny aktivity byly obnoveny až po skončení války v roce 1945. KČT 

opět organizuje akce vedoucí šumavským směrem. Radostná situace však netrvala 

dlouho, neboť por. 1948 přicházejí zásadní změny. A nejenom tím, že majetek KČT a 

Sokola a studentské noclehárny převzaly postupně orgány stání správy, národní výbory, 

podniky atd. Tato doba zcela změnila možnosti i celou strukturu provozování turistiky 

na Šumavě. Na poměrně dlouhé západní hranici vzniká pod záminkou nebezpečí 

diverze poměrně široký, nepřístupný a přísně hlídaný pás, ve většině případů obehnaný 

ostnatým drátem, do kterého nebylo možné vstupovat. Mnohá atraktivní místa tak byla 

na dlouhých 40 let absolutně nedosažitelná, neboť se nacházela v pohraničním pásmu 

střeženým útvary Pohraniční stráže. Stávající turistické trasy byly zrušeny, osady a 

vesnice vystěhovány. Turista se vůbec neměl o existenci těchto míst dozvědět. Proto se 

také upravovaly turistické mapy, na kterých tyto lokality úplně chyběly, jako by vůbec 

neexistovaly. Turistika mohla být provozována jen na omezeném území. 

Z tohoto pohledu úlevu a nadšení přinesl rok 1989 , kdy turisté byli mezi prvními, 

kdo opět vstoupili do nově zpřístupněných oblastí a ještě dříve, než byly odstraněny 

drátěné zátarasy (1990- 1991), nacházeli staré turistické stezky a začali je opravovat a 

označovat. Po odstranění všech většinou vojenských překážek r. 1991 byly postupně 

instalovány rozcestníky a směrovky. Trasy byly přeměřeny a ve spolupráci s NPŠ 

zprovozněny. V dnešní době je na území Šumavy značení trojího druhu, a to pro pěší, 

lyžaře a cyklisty. 

Turistika se opět stává tím , čím byla v minulosti a co se od ní i v současné náročné 

době očekává. 
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2.3 Charakteristika oblasti 

2.3.1 Horopis 

Většina lidí si pod pojmem Šumava něco představí. Nejvíce představ je spojeno 

s obrazem zalesněných pohraničních hor s malebnými horskými loukami, čistými 

bystřinami, potoky, řekami a tajemnými jezery,luhy a slatěmi. U mnohých slovo 

Šumava bývá synonymem pro nejčistší část země, která je přísně chráněna. 

Vše výše napsané je v zásadě pravdivé. Chtěli bychom se však pokusit o přesnější 

vymezení tohoto pohoří a zároveň vybrané lokality Železnorudsko směr Prášily. 

Šumava je kjihozápadu skloněné pohoří s vrcholy většinou kolem 1 000 m.n.m. 

vysokými, rozložené po obou stranách státní hranice ČR s SRN a Rakouskem. Na 

německé straně je nazývána Bayerischer Wald a v Rakousku Mť.ihlviertel. Její délka je u 

nás 110 km, a to od údolí Chodské Úhlavy k Vyšebrodskému průsmyku. Šířka ja 

přibližně 45 km a celková plocha je udávána okolo 1 671 km . Nejvyšším vrcholem na 

české straně je Plechý (1378m.n.m), celé Šumavě vévodí německý Velký Javor (Gross 

Arber 1457 m.n.m.), dominující krajině u Železné Rudy. 

Šumava sestává ze šesti geomorfologických podcelků, z nichž nejrozsáhlejší jsou 

Šumavské pláně (cca 450 km2
), plochy nad 1000 m nadmořské výšky, patří k nejrozsá

hlejším ve střední Evropě. 

Pro účely této práce je důležitý podcelek mající název Železnorudská hornatina, 

která tvoří severozápad Šumavy. Její celková plocha měří 200 km2
. Nejvyšším bodem 

je Jezerní hora (1343 m.n.m.), nejnižší místo je v údolí Úhlavy po výtoku z vodní 

nádrže Nýrsko v nadmořské výšce 470 m.n.m., je současně i nejnižším bodem celé 

Šumavy. Východní část železnorudské hornatiny patří poledníkovým směrem 

protaženému pancířskému hřbetu. 

V jeho severní části vystupuje nad klatovskou kotlinu Prenet (1071m.n.m.),jižněji 

Můstek (1234 m.n.m.) a vyhlídkový Pancíř (1214 m.n.m.). Železnorudská kotlina 

protkaná řekou Řeznou a údolí horní Úhlavy odděluje na západě svorový Královský 

hvozd s nejvyšší Jezerní horou (1343 m.n.m.), do níž jsou schoulené dva Ledovcové 

kary s Černým a Čertovým jezerem. 
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Severovýchodně ležící Svaroh dosahuje výšky (1344 m.n.m.) a Starý Kokrháč 

(1168m.n.m.). 

Příčný hřbet Špičáku (1202 m.n.m.) Královský Hvozd s Pancířským hřebenem, je 

rozvodím mezi Severním a Černým Mořem. 

Jihovýchodně od Železné Rudy se táhne Debrnická hornatina s nejvyšším Debrníkem 

(1336 m.n.m) a nižšími Ždánidly (1308 m.n.m.), západně od Prášil. 

Celá pojmenovaná oblast je částí jádra českého masivu, tzv. šumavskou větví 

moldanubika (vltavsko-dunajská elevace), skládající se z krystalických břidlic a 

migmatitů vzniklých intenzivní metamorfózou původních hornin za působení vysokých 

teplot a tlaku. Stáří se odhaduje na dobu starohorní, což je ještě v současné době 

předmětem zkoumání. 

Území Železnorudska náleží geologicky sérii Královského hvozdu, jež Je 

charakterizována hlavně nižším stupněm přeměny a hornicovým složením: svory, 

vorové ruly a pararuly se složkami vápenců, křemenců ... , což představuje přechod mezi 

jednotvárnou a pestrou sérií. 

2.3.2 Vodopis 

Velmi významným faktorem pro charakter krajiny jsou vodní toky, které ovlivňuji 

ráz území a velmi úzce souvisí s problematikou ochrany přírody, životem lidí a celé 

planety. 

Je nutné si uvědomit, že horské oblasti s výškou 1000 m.n.m., kam okolí Železné 

Rudy patří, profylují převážnou většinu čerstvé vody (30 -70 %). Z tohoto důvodu byla 

Šumava v roce 1978 vyhlášena chráněnou oblastí akumulace vod (CHOP AN). 

Dalším významným faktorem je skutečnost, že Šumavou prochází hlavní evropské 

rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Toky Úhlava, Otava,Volyňka,Blanice a 

Vltava patří do povodí Severního moře, toky Regen,Ilz a Grosse Muhl do povodí 

Černého moře. 

V námi sledované oblasti zaslouží pozornost řeka Křemelná (28,4 km dlouhá), 

pramenící na svazích Můstku (1234 m) a ve své délce přijímá zprava Slatinský potok, 

Jezerní potok, Prášilský potok a Plavební potok. 

- 13-



Severozápadní část Železnorudské hornatiny je odvodňována horním tokem Úhlavy, 

jež pramení na západním svahu Pancíře v nadmořské výšce 1150 m.n.m. a po přijetí 

několika drobných přítoků ústí do údolní nádrže Nýrsko, jež je rezervoárem pitné vody. 

Samotné okolí Železné Rudy odvodňuje 8,7 km dlouhý nejhořejší tok Řezné (Regen) a 

její drobné přítoky. 

Vodní soustavu oblasti doplňují jezera ledovcového původu jako Černé jezero, které je 

schouleno do svoru na severozápadním svahu Jezerní hory (1343 m.n.m.) v nadmořské 

výšce 1008 m.n.m. Rozloha jezera činí 18,6 ha a hloubka dosahuje 39,8 m. Druhé 

největší jezero je Čertovo o rozloze 10,34 m a hloubce 36,7 m, přičemž je situováno na 

jihovýchodním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m.n.m. pod 313m vysokou karovou 

stěnou. 

Na trase ze Železné Rudy do Prášil vedoucí přes Polom narazíme na další malebné 

jezero Laka, zvané též Pleso, které je nejmenší (2. 78ha),ale nejvýše položené (1 096 

m.n.m) s hloubkou 3,9 m .Jeho přesnou polohou je rulový kar severovýchodního svahu 

hory Debrník (1336 m.n.m.). 

V nedaleké blízkosti malebné obce Prášily najdeme další z překrásných šumavských 

jezer-Prášilské jezero. Rozkládá se na východním svahu Poledníku (1314 m.n.m.) 

v rulovém a žulovém karu v nadmořské výšce 1079 m.n.m .. Rozloha je 3,72 ha a max. 

hloubkaje 14,9m. 

2.3.3 Podnebí 

K ucelenému pohledu zcela jistě patří i znalost podnebí lokality. Pojmenovaná 

oblast patří podle klimatického členění do chladné oblasti středoevropského 

středohorského typu podnebí. Celkový ráz podnebí má přechodný charakter mezi 

oceánským (přímořským) a kontinentálním (vnitrozemským), v němž se projevují malé 

roční výkyvy teploty a poměrně vysoké srážky se stejnoměrným rozložením během 

roku. Nejchladnějším měsícem je v horské části Šumavy leden s průměrem -6,0°C, a 

délka zimy téměř 5 měsíců. Z toho vyplývá, že nástup teplot jarní vegetace (tj.denní 

průměry 5,0°C) je oproti nižším polohám opožděno a počíná přibližně na přelomu 

dubna a května, neboť značné množství tepla se spotřebuje na tání sněhu. Letní období 
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pak vrcholí při denních průměrech okolo 12,0 C a 14,0 C v posledních týdnech 

července. 

Jak jsem již zmínil stejnoměrné rozdělení srážek, které je v poměru zima:léto= 24% 

ku 30% ročního úhrnu působí fakt, že pohraniční pásmo je návětřím proti převládajícím 

jihozápadním vzdušným proudům. Přičemž neméně významný je zde i tzv. fénový vliv 

blízkých Alp,který způsobuje snížení vydatnosti srážek v obou polovinách roku. Přesto 

je průměr srážkových dní v roce mezi hodnotami 170 -190, což je hodnota v porovnání 

s jinými oblastmi ČR nadprůměrná. Velký vliv na oblačnost ve vyšších polohách mají i 

převážně zimní a jarní inverze (tj.zvraty teploty),které jsou charakteristické tím, že 

v kotlinách leží studený vzduch s mlhou, nad níž je vzduch teplejší jarním počasím. 

Celkově se udává 170 - 200 zamračených dní v roce oproti 60-ti jarním. Co se týká 

vzdušného proudění, po celý rok převládá od západu k východu cca 44 %. Rychlost 

větru je pak podle meteorologické studie nejvyšší v poledních hodinách, kdy převažují 

hodnoty 4,0 m.s- 1• Dlouhodobým pozorováním a měřením se zjistilo, že výhodnější 

klimatické podmínky jsou na Železnorudsku v zimě. 

2.3.4 Flóra 

Abychom získali představu o této části Šumavy ještě komplexnější, nesmíme 

zapomenout ani na oblast fauny a flóry, což je bod, z něhož budou vystupovat další 

impulsy a náměty celé práce. 

Okolí Železné Rudy patří z hlediska vývoje květeny a jejího původu do oblasti 

středoevropské lesní květeny patřící k podoblasti hercynské květeny (Hercinicum). 

Dnešní obraz vegetace je výsledkem dlouhého komplikovaného vývoje probíhajícího 

pod tlakem podnebních změn a činnosti člověka. Zásadní význam pro skladbu rostlin 

v oblasti mělo chladné období dob ledových ve starších čtvrtohorách a následné 

relativně postupné oteplování a zvlhčování v dobách poledových. Díky všem těmto 

faktorům se můžeme v lokalitě setkávat s pozoruhodnými rostlinami, např. s břízou 

zakrslou, šichou oboupohlavní, suchopýrem trsnatým a pod hladinou jezera např. 

s šidladkami, blízkými příbuznými plavuní. 

- 15-



Mezi nejosobitější rysy patří výskyt mnohých horských rostlin alpského původu, 

které se k nám dostaly v migračních vlnách na sklonku dob ledových a době poledové. 

Skladba původní lesní vegetace se ustálila přibližně před třemi tisíci lety podle poměrně 

dobře odlišitelných výškových vegetačních stupňů. Bráno od zdola nahoru: jedná se o 

stupeň listnatých a smíšených lesů pahorkatin, stupeň smíšených horských lesů a 

nejvyšší stupeň horských smrčin. 

Podstatné stopy v charakteru šumavské přírody i krajiny zanechala činnost 

člověka,protože osídlení vyšších poloh se datuje přibližně 300 let zpět, byly to zásahy 

poměrně zásadní. 

Například stupeň odlesnění dosahoval dnešní podoby, což mělo význam pro utváření 

dnešní nelesní vegetace, jež získala svůj charakteristický ráz také rozvojem sklářství, 

dřevařství a zemědělským pastevectvím. 

V dnešní době navazují na původní jedlobučiny (600 - 1100 m.n.m.) většinou 

kulturní smrčiny. V oblastech skal a na balvanitých svazích jsou to např. jilm drsný, 

javor klen a javor mléč. Některé lokality úzkých kaňonovitých údolí zarůstají řídkými 

zakrslými bory. Společnost těmto skromným a úžasným dřevinám dělají většinou 

suchomilné lišejníky a mechorosty. 

Nejvyšší místa Železnorudska, většinou nad 1200 m nadmořské výšky, jsou ještě 

v původním složení přirozených horských smrčin, do kterých je na některých místech 

vtroušen jeřáb ptačí.) Podrost tvoří kapradina (papratka alpinská),tráva (třtina 

chloupkatá).Dohromady vytváří hustý, souvislý porost chránící půdu před silnou erozí 

v dobách častých dešťů. 

Tyto základní druhy doplňují některé druhy charakteristických průvodců smrčin: 

vzácný čípek objímavý, žebrovice různolistá a bika lesní. Mezi mechy převládá játrovka 

sečovka plavuňovitá. V okolí rašelinišť, potoků a údolí říček se hojně vyskytují 

podmáčené smrčiny, které jsou s klesající výškou střídány olšinami (olše lepkavá a 

střemcha, olše šedá v chladnějších oblastech). Podrost zde tvoří blatouch bahenní, 

krabilice chlupatá a mokrýš střídavolistý. Mezi zde vyskytujícími se mechorosty je 

jedním z nejdůležitějších druhů játrovka rohozec trojlaločný. Naopak erbovní květina 

z bylinného podrostu je dřípatka horská a její jemně nastříkané fialové zvonky, které 

patří svým původem k alpským druhům. Ze stejného důvodu nesmíme zapomenout na 

statnou kapradinujinořadec kadeřavý a hořec panonský. 
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Samozřejmě, že pestrost šumavské květeny, je mnohem obšírnější a bohatší. 

Vyjmenování druhů však není cílem této práce, proto budu i nadále zmiňovat jen ty 

nejcharakterističtější. 

Podstatnými a skutečnými klenoty Šumavy jsou rašeliniště, a to jak jejich složka 

rostlinná, tak i živočišná. Jsou to dodnes nejpamětihodnější a nejméně narušené části 

původní šumavské přírody, pocházející z doby před desetitisíciletími ( konec poslední 

doby ledové).Dříve rašelinotvorný základ tvořilo mnoho ostřic, rákos obecný a blatnice 

bahenní, vyskytující se dnes jen vzácně. Naopak mnohem odolnější a nenáročný 

mechorost rašeliník převládá asi ve 20 - ti druzích. Rašeliniště dosahují mocnosti od 

několika centimetrů až do osmi metrů, přičemž rozeznáváme dva typy rašelinišť : 

náhorní vrchoviště označované častěji jako slatě, a údolní blatková rašeliniště, nazývaná 

většinou luhy a nivy. Celková plocha všech rašelinišť na Šumavě se blíží číslu 3000 ha. 

V horském příhraničním pásmu se většinou vyskytují slatě, které jsou pokryty 

klečovými porosty, miniaturní břízou zakrslou, stále zeleným keříkem šichou 

oboupohlavnou, suchopýrem trsnatým a ostřicí magellanskou, což jsou většinou druhy 

severského původu. Vegetace rašelinišť je tvořena především rašeliníky ( suchopýr 

trsnatý, vřes obecný, klikvou, ostřicí chudokvětou a dalšími... ) a drobnou 

hmyzožravou rostlinkou rosnatkou okrouhlolistou. 

2.3.5 Fauna 

"Průvodcovský program" zakončíme základním seznámením s živočichy Šumavy, 

aby obraz vstupních informací byl úplný a dostatečný. 

Stejně jako všechny předcházející složky přírody i živočišstvo je výsledkem 

dlouhého vývoje, při kterém také došlo k narušení původní ekologické rovnováhy. 

Tento dopad byl oproti jiným oblastem bržděn rozlehlostí Šumavy a jejím pozdějším 

osídlením. Ze stejného důvodu byli poslední původní medvědi zastřeleni r. 1856 - 1870, 

poslední vlk r. 1874, rys r.1890, divoká kočka r.1926 a bobr r.1860. R. 1952 je časem 

chycení posledního lososa labského. Počátkem 19. stol. byli vystříleni původní jeleni a 

hnízdo posledních sokolů stěhovavých r. 1961. 

Současný stav šumavského živočišstva charakterizují druhy, které prošly tímto 

dlouhotrvajícím vývojem, během kterého se přizpůsobily probíhajícím změnám. 
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Jedním z hlavních zástupců je jelen evropský, srnčí zvěř a často migrující zvěř černá 

(prase divoké). Nejvzácnější šelmou je rys ostrovid, který se zde objevuje od r. 1970. 

Nesmíme však zapomenout ani na menší šelmy: kuna lesní a skalní, hranostaj, lasice 

kolčava a tchoř tmavý. Hojná je liška obecná oproti méně rozšířenému jezevci lesnímu. 

Z letounů se na Šumavě vyskytuje 9 druhů netopýrů a 1 druh vrápence. Z drobných 

savců nezapomeneme na ježka západního, rejska horského a hrabošíka podzemního.Ve 

všech typech lesa narazíme na veverku. Křoviny jsou pak útočištěm mnohých hrabošů 

a plcha lískového. Druhově a početně je nejvíce zastoupeno ptactvo (zhruba 142 druhů). 

Nejrozšířenější je pěnkava obecná, střízlík obecný,brhlík lesní, králíček obecný a 

ohnivý, sýkorka uhelníček a další. 

Z dravců určitě stojí za zmínku káně lesní, jestřáb lesní, krahujec lesní a vzácně 

ostříž lesní,včelojed lesní a orel křiklavý. Zaslechnout je možné kalouse ušatého, 

puštíka a sýce obecného. Vzácnějšími jsou puštík bělavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší 

a také strakapoud bělohřbetý. Silně ubývajícím druhem je tetřev hlušec a jeřábek lesní. 

V hloubi lesa skrytě žije čáp černý. Vyšší polohy jsou domovem kosa horského,vzácné 

pěnušky podhorní. 

K indikátorům stavu životního prostředí patří zcela nezastupitelně obojživelníci ( 

skokan hnědý, ropucha obecná, rosnička zelená, kuňka žlutobřichá, čolek horský a mlok 

skvrnitý). Plazy zastupují často se vyskytující ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka 

obojková a zmije obecná. 

Horské potůčky a říčky obývají pstruh potoční,lipan podhorní,vranka obecná a 

mihule potoční. Čisté a zarybněné vody vyhledává vydra říční. 

Stává se často, že se do oblastí Šumavy zatoulají mnohé zajímavé živočišné druhy, 

které pochází ze sousedních oblastí, chovných stanic a nebo jsou uměle vysazování 

v rámci optimalizace přírodních poměrů se zřetelem na ohrožené druhy . 

(Autorský a lektorský kolektiv, 1986, Chábera, 1987, Kolektiv autorů, 2004, Záloha, 

1984) 
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2.4 Chráněná krajinná oblast (CHKO) a Národní park ( NP) 

• CHKO 

Tajuplné pohoří Šumava snad bylo od pradávna předurčeno stát se pokladnicí 

přírodních hodnot. Je snad až neuvěřitelné, že již císař Karel IV. ve 14. století 

navrhoval ochranu pomezního hvozdu na česko - německých hranicích, přestože 

ochrana přírody tehdy ještě nebyla hlavním důvodem jeho úsilí. I v dalších staletích 

můžeme najít známky o snaze chránit přírodu, jako např.: r. 1436 král Zikmund 

Lucemburský ochrana zvěře obecně, nebo konkrétně rok 1721 A.F.Schwarzenberk 

ochrana medvěda. 

Teprve 19. století je dobou, v níž člověk zprvu z romanticky pociťované lásky 

k domovské krajině začíná chránit krásné a cenné přírodní lokality. Jedním ze symbolů 

ochrany přírody je šumavský Boubínský prales, chráněný od r. 1858, kdy majitelem byl 

J.A.Schwarzenberk. Tato doba se stává také mezníkem změny náhledu na úlohu 

chráněného území, jež přestává být jen památníkem věků minulých, ale začíná být 

oblastí studijní a přírodovědeckých zájmů s cílem poznávat zákonitosti vývoje přírody 

v širším významu. 

Trvalo poměrně dlouho, než byla přírodovědcem dr. Hugo Conwentrem r. 1911 

navržena k ochraně jedna z nejatraktivnějších lokalit Šumavy - Železnorudska, a to 

dvojice ledovcových jezer v Královském Hvozdu: Černé a Čertovo. Faktická ochrana 

však vstoupila v platnost až v r. 1922. 

Největším počinem bylo tzv. " silvestrovský výnos" z 31.12.1933, čímž byla 

potvrzena ochrana většiny nejznámějších a nejcennějších státních přírodních rezervací 

Šumavy. Tento styl ochrany jednotlivých menších lokalit vydržel s poměrně velkou 

úspěšností až do poloviny 20. století. V letech 1958 - 1963 pod vlivem skupiny 

Ochranářského průzkumu Šumavy vydané Ladislavem Vodákem byl zpracován projekt 

velkoplošné ochrany Šumavy, který vyústil vyhlášením chráněné krajinné oblasti (dále 

jen CHKO) r. 1963 s plochou 163.000 ha plochy, což představovalo největší chráněné 

území tehdejšího Československa a jedno z nejrozsáhlejších v celé Evropě. 

Území CHKO navíc bylo z více jak jedné třetiny tvořeno zcela vylidněným a 

znepřístupněným hraničním pásmem, deseti tisíce hektarů zaujímaly plochy vojenských 
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výcvikových prostorů: Dobrá Voda v západní části Šumavy na Prášilsku, v jižní části 

velká část výcvikového prostoru Boletice. Součástí CHKO byla i převážná část hladiny 

Lipenské přehrady a mnoho obcí a osad, jako například Železná Ruda, Horní Planá, 

Volary atd .. 

Bohužel musíme jedním dechem podotknout, že podmínky pro skutečnou ochranu 

přírody byly velmi složité a mnohdy jen proklamované typickým pro socialistické 

způsoby. I přes tyto ztížené podmínky se podařilo vyhlásit řadu chráněných území jako 

např. "Pramen Vltavy", okolí Kvildy, Modravy, Lenory a řada dalších. Většina z nic se 

později stala I. zónami národního parku. 

• NP 

Až téměř po osmdesáti letech snažení a po řadě nezdařených pokusů se v březnu 

1991 stal skutečností fakt o zřízení Národního parku Šumava (dále jen NPŠ), 

rozprostírající se mezi Železnou Rudou na severozápadě a Zadní Zvonkovou na 

jihovýchodě, mající rozlohu 69.030 ha (0,87% ČR), což představuje největší NP v ČR. 

Ještě předtím se Šumavě dostalo významného uznání v mezinárodním měřítku , kdy 

byla dekretem organizace UNESCO v Paříži prohlášena za Biosférickou rezervaci, a 

tím zařazena mezi nejvýznamnější oblasti přírodního a kulturního dědictví. 

Historie samotného vzniku národního parku byla v porovnání s osmdesátými léty 

krátká a nelehká, naplněná hledáním optimální varianty. Jako kompromis vznikla 

konečná varianta, zahrnující souvislé území Šumavy bez Královského Hvozdu, bez 

Boubínského pralesa a dalších částí vnitrozemské Šumavy, jímž zůstal dosavadní statut 

CHKO jako nevyhlášeného ochranného pásma. 

Národní park zahrnul do svých hranic převážnou většinu nejcennějších přírodních 

lokalit Šumavy - rozsáhlé náhorní planiny šumavských plání s rašeliništi, hřebenové 

polohy hraničního hřbetu, průlomová divoká údolí Vydry a Křemelné, ledovcová jezera 

Plešné, Prášilské a Laka, údolní rašeliniště v kotlině Vltavy i řadu pralesovitých zbytků 

smíšených horských lesů či klimatických smrčin - např. v masivu Stožce, Plechého, 

Ždánidel, pramene Vltavy a podoně. 

NP leží ve výškovém rozmezí 600 - 1376 m n. m., nejvyšším bodem je vrchol 

Plechého (1378 m) v jižní části území národního parku. Najeho území leží sedm obcí-
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největší je Smí, dále Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Stožec, České Žleby, Prášily, ale 

i menší osady Filipova Huť, Dobrá a Jelení. Na okraji parku se nachází také významné 

obce, např. Železná Ruda, Borová Lada, Lenora, Strážný, Nová Pec. V blízkém okolí 

nesmíme zapomenout na další významná centra osídlení jako Kašperské Hory, Stachy, 

Vimperk, Volary, Horní Planá, dále pak historická centra Prachatice a Český Krumlov. 

Lesy pokrývají s více jak 81% největší část plochy NP a jsou doplňovány nelesními 

enklávami otevřené krajiny včetně zemědělské půdy charakteru luk a pastvin na zhruba 

90%. Zbytek patří vodním plochám, ostatním nevyužívaným plochám, zástavbě, 

komunikacím a podobně. Z celkové rozlohy lesů národního parku (55 600 ha) zůstala i 

po poměrně rozsáhlých restitucích většina lesní půdy (téměř 48 130 ha) v majetku státu 

a je spravována Správou NP a CHKO Šumava, zbývající část (cca 12%) byla vrácena 

jako historický lesní majetek obcím (více než 6230 ha) nebo soukromým vlastníkům 

(více než 430 ha). 

Na území národního parku žije trvale kolem 2000 obyvatel, což znamená velmi 

nízkou hustotu osídlení (asi 1,5 obyvatelelkm2
), soustředěnou navíc většinou do 

osídlených obcí a jejich bezprostředního okolí. Znamená to mnoho velkých ploch zcela 

bez trvalého osídlení, a tedy i významné zázemí nejen pro ochranu přírody či výzkum, 

ale i pro turistiku a poznávání přírody. 

Posláním NP Šumava, jako u jiných evropských parků, je chránit přírodu a 

uchovávat jedinečná rozsáhlejší, lidskou činností málo dotčená přírodní území jako 

doklad mnohotvárnosti, krásy a síly přírody. Mezi prvořadé úkoly národních parků 

kromě ochrany přírody patří zejména její nenarušovaný vývoj, výzkum a využití přírody 

pro poznání, turistiku a zotavení člověka v míře neohrožující cíle NP. Existence 

národního parku je všude na světě "certifikátem" kvality území a současně 

zatraktivněním oblasti pro turistický ruch, tudíž dobrou reklamou pro místní obyvatele i 

celý region. Blízkým příkladem tomu může být i sousední oblast NP Bavorský les, 

jehož předpolí, ještě před třiceti lety jedna z nejchudších oblastí Německa, se zásadním 

způsobem změnila k nepoznání. Velkou měrou k tomu přispěla existence NP v regionu. 
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2.4.1. Zóny NP 

Samotný NP je z hlediska přístupu k přírodě parkem zónovaným. Je rozdělen na 3 

zóny ochrany přírody. 

I.zóna - přísná přírodní, zahrnuje nejcennější části národního parku s přirozeným či 

přírodě blízkými společenstvy vyvíjejícím se většinou bez zásahů člověka podle 

přírodních zákonitostí. 

-rozloha I. Zóny se pohybuje kolem 9.000 ha, což je 13% plochy NP. 

- cílem je postupně tuto zónu zvětšovat. 

II.zóna- řízená přírodní, zahrnuje člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské 

ekosystémy, vhodné pro řízené a omezené, přírodně blízké lesní a zemědělské 

využívání, včetně některých vodních ploch. 

-rozloha II.zóny se pohybuje okolo 57.000 ha, tedy přes% NP ( 83%) 

III.zóna- okrajová, zahrnující části území člověkem značně pozměněné, osídlené či 

hospodářsky nejvíce zemědělsky kultivované krajiny v blízkosti obcí či osad. 

- rozloha čítá asi 2.800 ha (což představuje 4% plochy NP), která je " okrajovou 

zónou", ve které je soustředěna většina lidských aktivit. 

- cílem je podpora harmonického rozkvětu těchto ostrůvků kulturní krajiny jako center 

služeb a turisticko -poznávacích aktivit. 

Vzhledem k nezbytnosti chránit některé nejcennější části NP a vzácné živočichy 

ještě aktivněji - přísněji, bylo nutné označit takzvaná klidová území, kde platí ještě 

přísnější pravidla pro návštěvníky, kteří by se měli chovat jako hosté v přírodě a ne jako 

její páni. 

Díky poctivé a místy nadšené práci profesionálů a všech jejich pomocníků se do 

dnešní doby NP stal významnou turistickou oblastí celé Evropy s velmi dobrou 

vybaveností pro všechny druhy aktivit.Tento fakt potvrzují záchytná a informační místa 

a objekty NP, které poskytují návštěvníkům většinou celoroční provoz s profesionálním 
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servisem, informacemi a radami. Zde můžete získat typy na zajímavé výlety různých 

délek, obtížnosti a atraktivnosti. 

2.4.2. Národní přírodní rezervace ( NPR) 

Aby výčet zvlášť chráněných míst byl kompletní, nesmíme zapomenout na národní 

přírodní rezervace (dále jen NPR ), jež patří mezi nejatraktivnější místa celé Šumavy a 

není je třeba ani nijak zvlášť představovat. Patří sem Boubínský prales, Černé a 

Čertovo jezero, Bílá strž, Velká niva a Blanice. 

2.4.3. Národní park Bavorský les 

Velkou chybou by určitě bylo nepřipomenout v této stati souseda českých částí 

Šumavy, kterým je Národní park Bavorský les, jenž dohromady s NPŠ tvoří jeden 

z nejvýznamnějších a s celkovou plochou více než 900 km2 i jeden z nejrozsáhlejších 

bilaterálních národních parků Evropy. 

Podobně jako česká Šumava jsou i bavorské svahy pohoří bohatě kryty lesy - i 

název Bavorský les je pojmem na první pohled výstižným. Právě centrální části 

Bavorského lesa mezi druhým nejvyšším vrcholem celého pohoří, rulovým Roklanem 

(1453 m.n.m. ), a atraktivním, v celém pohoří ojedinělým bezlesým vrcholem Luzného 

(1370 m.n.m. ), byly roku 1970 vyhlášeny vůbec prvním německým národním parkem 

s celkovou rozlohou 13 100 ha. V roce 1997 bylo území NP Bavorský les rozšířeno o 

oblast souvislých lesních masívů západně od Roklanu přes Falkenstein (1315 m.n.m.) 

až k Bayerisch Eisensteinu - německému sousedu Železné Rudy. Celých 98 % plochy 

kryje les- od údolních poloh s rašelinnými a podmáčenými smrčinami (do 750 m.n.m.), 

přes nejrozsáhlejší svahové polohy horského smíšeného smrko- buko- jedlového lesa 

(mezi 750- 1200 m.n.m.), až po vrcholové horské smrčiny (mezi 1200- 1453 m.n.m.). 

Jen malé enklávy v lesním moři zaujímají pozoruhodná "kamenná moře" či skalní 

hradby, např. na vrcholu Luzného či Roklanu, nebo nernnohé bezlesé lokality 

v údolních částech parku. V nově rozšířené části mezi Roklanem a Falkensteinem jsou 

významnými nelesními společenstvy plochy bývalých, člověkem kdysi odlesněných 
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horských pastvin, tzv. Schachten. Ty jsou po zpřístupnění velmi atraktivními místy jak 

pro turisty, tak i pro přírodovědce. 

Jediným ledovcovým jezerem uvnitř parku je Roklanské jezero (1071 m.n.m.) 

v ledovém karu na jihovýchodních svazích nejvyšší hory parku- Roklanu. Na svazích 

karu je zachováno i nejcennější a nejstarší lesní chráněné území Bavorského lesa- od 

roku 1914 chráněný pralesovitý zbytek horského smíšeného smrkovo - bukovo -

jedlového lesa, oživující svou zelení pohled od jezera k vrcholu, pokrytého starými 

horskými smrčinami, jež po napadení kůrovcem procházejí fází rozpadu. 

Oba sousedé tak v posledních letech splývají v pojem světového významu " Zelená 

střecha Evropy", což hlavně v oblasti ochrany přírody nastavuje příznivější podmínky 

pro úspěšnou činnost a hlavně zanechává hlubší paměťovou stopu v podvědomí 

moderních národů. Oba sousedé dále prohlubují spolupráci, odborné i pracovní 

kontakty a v neposlední řadě vzájemně koordinované projekty, aby se ochrana tak 

vzácných lokalit stala ještě efektivnější. (Kolektiv autorů, 2004, Valenta, Kadoch, 1986) 

2.5 Sledovaná trasa: Železná Ruda - Prášily 

• významné orientační body na trase 

- stručná historie, zajímavosti jednotlivých míst 

- vybrané lokality z hlediska ochrany přírody 

- eventuální střety zájmu 

• Železná Ruda ( 754 m n.m., cca 1500 stálých obyvatel) 

Obec vznikla v l.pol. 16. stol. na obchodní stezce. Název nese podle dolů a tavírny 

železné rudy.Postupně upadající doly nahradilo sklářství, jehož historie sahá do konce 

17. stol. Jednou z největších byla sklárna pracující v nedalekém Alžbětíně, jejíž 

spotřeba dřeva činila 12.000 m3 ročně, což samozřejmě mělo patřičný dopad na lesy a 

přírodu celého širokého okolí. 

Symbolem a dominantou Železné Rudy je zcela jistě barokní kostel se zajímavou 

cibulovou bání nesoucí jméno Panny Marie Pomocné, vystavěný roku 1727-1732. Ještě 
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více informací o životě obce může návštěvník získat v budově muzea, která se nachází 

v prostorách vily jednoho ze starých železnorudských rodů Ábelů. 

Dnes je se všemi pro i proti obec považována za bránu a hlavní město šumavské 

turistiky. Obzvláště v sezónách mohou návštěvníci využít poměrně velkou nabídku 

ubytovacích kapacit, restaurací, ale hlavně překrásné šumavské přírody a jejích krás, 

která nabízí široké vyžití v různých aktivitách od klasické pěší turistiky počínaje, přes 

cykloturistiku až po rychle se prosazující Nordic walking v létě. Zima je pak rájem 

běžkařů, sjezdařů,"snowborďáků" a jiných vyznavačů sněhových disciplín. 

Náměty a typy na zajímavé výlety mohou návštěvníci získat v cestovních 

kancelářích, ale hlavně v informačním centru NP Šumava, které se nachází v nově 

zrekonstruované budově alžbětínského nádraží. 

• Debrník 

Bývalá významná sklářská osada, jejíž dominantou byl zámeček postavený pro Marii 

Alžbětu Hafenbradlovou, která byla hutní mistrová zdejších skláren.Součástí zámku 

byla i barokní kaple v mariánském slohu. Bohužel tato památka vzala za své 

v nepříznivých 80.tých letech 20. století. Dnes zde můžeme obdivovat prastarou 

nádhernou alej, tvořenou převážně letitými javory klen. 

V oblasti Debrníku (rozcestník) při odbočení vlevo vstupujeme do Národního parku 

Šumava. Naopak při případném odbočení vpravo můžeme nabrat směr Ferdinandovo 

údolí (Ferdinandsthal), kde se nachází hraniční přechod mezi ČR a SRN určený pro 

pěší,cyklisty a lyžaře. 

Tento hraniční přechod je jednou z prvních spojnic mezi NPŠ a Národním parkem 

Bavorský les a je otevřený v období 1. 4.- 30. 9. v čase 6.00h- 22.00h 

1.1 O. - 31. 3 v čase 8.00h- 18.00h 

• Medvědí jámy a Zámecký les 

Typický hustý šumavský smíšený les obklopující prudce stoupající zpevněnou cestu 

(hrubý asfalt) o délce 6 km. Tato cesta je pozůstatkem Pohraniční stráže a sloužila jako 

spojovací mezi posádkou na Debrníku a bývalou rotou pod Polomem. 
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Popisovaný úsek patří mezi ty, které jsou nejvíce vyhledávány cykloturisty a 

běžkaři. Což je podle sledování a dotazování způsobeno velkou vzdáleností mezi 

vstupem a cílem trasy. Svou roli zde také sehrává charakter a struktura cesty, a její 

prezentace v mapách a průvodcích. 

Je zde nutné podotknout, že se právě nacházíme na místech, která jsou velmi citlivá 

na lidskou toleranci. Jedná se právě o střet zájmu mezi cyklisty x pěšími, sjíždějícími x 

stoupajícími. 

• Pod Polomem (cca 1200 m .n.m.) 

Široké sedlo mezi Plesnou (1336 m.n.m.) a Polomem (1295 m.n.m.) s překrásnými 

výhledy na pásmo Falkensteinu. Unavený poutník tu mimo jiné nalezne dřevěný 

přístřešek, který ochrání před nepřízní počasí, a nebo poskytne pohodu při svačině a 

odpočinku. Vnímavý člověk zde může zachytit mnoho tváří současné Šumavy, od všech 

přírodních krás až po viditelný boj s nebezpečným kůrovcem. 

• U vodního kanálu 

Rozcestí, na kterém pěší turisté mohou pokračovat lesní pěšinou přímo kjezeru 

Laka a pomocí dřevěných lávek překonat mokřady a slatě v okolí. Cykloturistům i 

lyžařům nezbývá než pokračovat dále po zpevněné cestě směrem na bývalou Hůrku a 

dorazit k jezeru z druhé strany oproti pěším. 

• Bývalá Hůrka (Stará Hůrka) 

Dříve malebná sklářská vesnička, jejímž posledním dochovaným zástupcem je dnes 

opravená kaple sv. Kříže s hrobkou významných sklářských rodů. Další z křižovatek, na 

které se návštěvníci všech zaměření mohou rozhodnout kam pokračovat. Cesta z kopce 

dolů nás zavede do další bývalé sklářské osady jménem Nová Hůrka. Zvolíme-li cestu 

pod kaplí vpravo, nastoupíme do směru Prášily vedoucí skrze tzv. Vojenský újezd, což 

je prostor bývalé vojenské střelnice, a tudíž se ještě dnes nedoporučuje opouštět 

-26-



bezpečné značené cesty. Třetí varianta vedoucí nad kaplí je cestou využívanou nejen 

cyklisty a běžkaři, kteří se rozhodli kochat krásami tajuplného jezera Laka. 

Význam tohoto místa podtrhuje fakt, že Hůrka patří mezi tzv. poutní místa, kam se 

vydává velké množství turistů různého zaměření. 

• Jezero Laka (1096 m.n.m.) 

Nejvýše položené jezero, nazývané dříve též Mlaka nebo Pleso, má rozlohu 2,78 ha, 

což jej řadí mezi nejmenší z ledovcových jezer na Šumavě i v Bavorském lese. To však 

nic neubírá na jeho malebnosti i významu. Romanticky působí ostrůvky, plovoucí po 

postupně zarůstajícím jezírku, jež plynule přechází v rašelinitý močál. V minulém 

století byla hladina uměle zvýšena hrází, aby se vody z jezera dalo využít na plavení 

dřeva. Voda z jezera je odváděna Jezerním potokem do Křemelné. Z pohledu ochrany 

mají velký význam i dochované autochronní horské smrčiny v okolí, které jsou 

domovem přísně chráněných živočichů, jako například tetřev hlušec, rys ostrovid ... 

Jezero je přístupné také ze směru Nová a Stará Hůrka, což jsou bývalé sklářské osady s 

bohatou historií. 

• Zlatý stoleček 

Je dalším sedlem mezi Ždánidly (1308 m.n.m.) a Plesnou (1336 m.n.m.)s výhledem 

na dominující masív Poledníku (1315 m.n.m.). Podle pověstí zde býval kámen, u 

kterého se scházeli pašeráci. Byl však zničen při stavbě cesty, která tímto místem 

prochází. 

• Gsenget 

Rozsáhlá planina, kde kdysi stávala osada stejného jména. V dobách největšího 

rozkvětu měla spolu se sousedními Horními a Dolními Ždánidly 25 domů a mlýn. 

Zbytky stavení a náhonu jsou zde patrny dodnes. Do r. 1946 tu procházela významná 

stezka, vedoucí na německý Zwiesel a navazující na tzv. Českou cestu. Dnes je zde 
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otevřený hraniční přechod pro pěší turisty a cyklisty fungující od r. 1997, který rozšiřuje 

hranice poznávání a spolupráci mezi NPŠ a NP Bavorský les. Státní hranici tvoří 

Prášilský potok, na kterém byl v témže roce 1997 obnoven bývalý most. 

Poslední tři zmiňované a popisované body trasy jsou přímo učebnicovým příkladem, 

na kterých se mohou ukazovat snad všechny klady i zápory spojené s pobytem člověka 

v těchto malebných prostorách naší "zelené střechy". Některá z důležitých opatření a 

specifik bychom v tomto momentě rádi připomenuli, neboť se domníváme, že mají 

zásadní význam. 

velmi důležité je si uvědomit,že jsme vstoupili do oblasti, která má nesmírný 

význam z hlediska ochrany přírody v tom nejširším možném pojetí 

z důvodů ochrany vzácného tetřeva hlušce, ryse ostrovida a dalších unikátů 

šumavské přírody je na této trase vstup zakázán vždy od 1.3. do 1.7. každý rok 

toto omezení je v současné době publikováno ve většině materiálů, map a 

průvodců týkajících se NP, a to hlavně proto, aby se předcházelo případným 

nedorozuměním a porušování této stanovené doby klidu 

pro samotného turistu je nutné uvědomit si fakt, že i z pohledu náročnosti 

popisovaná lokalita patří mezi ty nejnáročnější, a to bez rozdílu, zda se jedná o 

pěšího, cyklistu či lyžaře 

•Prášily (880 m.n.m.) 

Historie této malebné obce sahá do 18. století a je spojena s tradicí výroby skla a 

zrcadel . V tomto pro celou oblast "zlatém" období měly Prášily asi 1000 obyvatel, 

kteří měli své uplatnění v místních a okolních sklárnách, dřevařství (těžba dřeva) a 

později i ve známé Eggertově papírně, kterou zničil požár v roce 1933. 

V obci stával krásný kostel sv. Prokopa z roku 1802, který zlikvidovala armáda 

v dobách, kdy byly Prášily zakázaným místem (vojenským prostorem). Stejný osud 

potkal i naproti stojící pivovar, který byl roku 1928 přestavěn na chatu Klubu českých 

turistů, z které zůstaly také jen zbytky. Je velmi potěšitelné, že dnešní situace obce se 

rychle mění. Prášily doslova rozkvétají ve všech směrech. Nově zbudované zázemí 
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(hostince, cukrárna, nová ubytovna KČT s 60-ti lůžky, nově vystavěný Obecní úřad 

s informačním střediskem a expozicí historie ... ). Práce zapálených lidí se zájmem o 

region jsou tím nejlepším předpokladem rostoucího významu Prášil, jež se pozvolna 

stávají přirozeným centrem oblasti. 

Dokladem toho, že se práce ve všech směrech daří, je nejen vzhled obce a jejího okolí, 

ale o vhodně zvolené strategii vypovídají i čísla návštěvnosti (viz. graf návštěvnosti). 

Již na první pohled je zřejmé, že Prášilsko patří mezi nejnavštěvovanější oblasti celé 

Šumavy. 

V elko u měrou se na velkém zájmu podílí především mnoho pro turisty dostupných 

atraktivních míst jako např.: vrchol Poledníku (1315 m.n.m.) s téměř 40m vysokou 

rozhlednou (původně vojenská radarová stanice), která je nepřehlédnutelnou 

dominantou celé oblasti. Bohužel v zimní sezóně je věž zavřena. Na trase Prášily -

Poledník nesmíme zapomenout na Prášilské jezero, další důkaz proč se nad ochranou 

přírody opravdu svědomitě zamýšlet a pak rozumně a citlivě aplikovat. Jezírko 

karového původu bylo kdysi skryto v hustém lese většinou horských smrčin. To dnes již 

bohužel neplatí, neboť hlubokou jizvu zde způsobil kůrovec společně s těžaři dřeva. 

(Lískovec, 2004, Lískovec, 1994, Záloha, 1984) 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1. Cíl práce 

Cílem této longitudiální studie je nastínit vývoj turistických aktivit v interakci 

s vývojem ochrany přírody v CHKO a NP Šumava a současně poukázat na zvláštnosti, 

které tento region provázejí od roku 1989. 

3.2. Úkoly práce 

Ze stanoveného cíle nám vyplynulo několik úkolů: 

1. Hledání příčin specifického vývoje 

2. Monitoring návštěvnosti, střetů zájmu, přestupků 

3. Hledání cílů a možných řešení vycházejících ze stávající situace 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Předpoklady 

1. Lze předpokládat, že vývoj turistických aktivit na Šumavě ovlivnila situace 

v naší zemi před, ale významněji po roce 1948. 

2. Lze předpokládat, že rychlost rozvoje regionu po roce 1989 měla významný 

vliv na zmiňované oblasti. 

3. Lze předpokládat, že existence husté sítě starých vojenských cest napomohla 

prudkému rozvoji cykloturistiky na celém území NP Šumava, tudíž i v oblasti 

Železnorudska a Prášilska. 

4.2 Organizace šetření a sběr výzkumného materiálu 

Výzkumný materiál pro tuto práci jsme získávali dlouhodobým monitoringem 

vybraných lokalit, jenž se provádí každodenně, vždy pověřeným dobrovolným, či 

profesionálním pracovníkem národního parku. 

Neboť jsem dobrovolným strážcem národního parku podílím se pravidelně na 

sledování přidělených lokalit a sběru dat. 

Údaje nenumerické povahy jsme získávali rešerší dostupné literatury a historických 

materiálů. 

4.3 Analýza a zpracování dat 

Data numerické povahy byla zpracována v programu Excel. 

Výzkumný materiál nenumerické povahy získaný rešerší literatury byl následně 

analyzován, a využit spolu s daty numerické povahy k vytvoření návrhů možných řešení 

kooperace ochrany přírody a dalšího rozvoje turistických aktivit. 
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5.1 Zvláštnosti Železnorudska-jejich vliv na turistické aktivity 

V předchozím textu se zmiňujeme o historii Šumavy a jejích částí. Již z těchto 

základních informací můžeme usuzovat na více než zřetelné zvláštnosti vývoje, které 

měly zásadní vliv na vývoj krajiny, života obyvatel a v neposlední řadě na rozvoj a 

vývoj turistiky (zvláště cyklo a lyžařské). 

První zvláštností oproti jiným lokalitám v ČR je právě pozdější využívání Šumavy 

člověkem obecně a pro pohybové aktivity ještě výrazněji.Turistika v pravém slova 

smyslu spadá až na konec 19. století. 

Mnozí návštěvníci s větším zájmem o Šumavu si pokládají otázku, jak je to možné, 

že takový překrásný kus země zůstává stranou zájmu. 

Jednou z možných odpovědí vyplývající z historických pramenů Je fakt, že 

šumavské hluboké, respekt budící lesy, odrazovaly člověka od významnějších aktivit . 

A pokud k tomu připočteme řídké a pomalé osidlování šumavského pohraničí, 

známe část pravdy. 

Z pohledu "horské" nebezpečnosti můžeme mluvit o další zvláštnosti . 

I přesto, že mnohé body sledované trasy dosahují výšek mezi 1200 m- 1300m, 

nehrozí návštěvníkovi pád ze strmých štítů, v zimě pak lavinové svahy, prudké větry na 

otevřeném hřebeni.Šumava je jiná: nebezpečí číhá na rozlehlých liduprázdných 

pláních, hlubokých lesích, mokřinách a slatích. Není dobré podceňovat ani časté a husté 

mlhy. 

Další z podstatných specifik je skutečnost, že pozitivně se rozvíjející turismus 

(letní i zimní) v období na přelomu 19. a 20. století zastavují světové války (zvláště ta 

druhá), kdy z pohledu českých občanů jde o dobu spojenou s vystěhováním a zabíráním 

území a majetku. 
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Jednalo se o čas, kdy o turistických aktivitách nemůže být ani řeč. Pokud tam 

samozřejmě nepočítáme obdivuhodné výkony pašeráků, partyzánů a vojáků. 

Velmi krátká doba renesance po r. 1945 však netrvá příliš dlouho, neboť rok 1948 

přináší uzavření celé oblasti z politických a vojenských důvodů. 

Některá místa jsou záměrně vymazána z map a turistických průvodců a jedinými 

"turisty" zde jsou T-52 a další vojenská technika se svou obsluhou. 

Po roce 1989 nastává doba neuvěřitelně rychlého rozvoje po celém území Šumavy. 

Teprve v tomto momentě můžeme hovořit o cykloturistice, lyžování a ostatních 

aktivitách jako o fenoménech majících vliv na život celé Šumavy. 

Zvláště období po roce 1991 je mezníkem, který otvírá cestu ke zcela jiný dimenzím 

využívání všech dostupných lokalit Národního parku. 

Poměrně hustá síť vojenských cest v celém příhraničním pásmu způsobila neuvěřitelně 

rychlý nárůst počtu cykloturistů v letní a lyžařů v zimní sezóně. Některé trasy podle 

dílčího monitoringu vykazují více než 90% podíl cyklistů a lyžařů oproti ostatním 

skupinám sportující veřejnosti. 

Typickým příkladem je sledovaná trasa vedoucí z oblasti Železnorudska jihovýchodním 

směrem do Prášil, přes Polom a jezero Laka. 

5.2 Problémové body-střety zájmu-přestupky 

Vysoká přírodní atraktivita Šumavy a vzrůstající podíl volného času, ruku v ruce 

jdoucí s vysokou mobilitou návštěvníků, přivádí do národního parku až na 2 milióny 

lidí toužících naplnit co nejefektivněji své představy a plány. Z této masy lidí je více 

než polovina cykloturistů v letním období a běžkařů v zimních měsících. 

To již samo o sobě přináší mnohá úskalí, problémy, střety zájmů a přestupků, které 

je podstatné za prvé umět odhalit a pojmenovat, za druhé efektivně řešit. Ze stejného 

důvodu je třeba sestavit aktuální seznam, který pomůže získat ucelený pohled na věc. 
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Seznam problémových bodů - střetů zájmu- přestupků 

zonace Národního parku Šumava a její dodržování 

dodržování zákazů a příkazů v NP a CHKO, způsoby kontroly, komunikace a 

postihů 

parkování v NP a CHKO 

komunikace spádových i okrajových obcí se Správou národního parku Šumava 

nově vznikající projekty a jejich prosazování, popřípadě omezování, nebo úplné 

zastavení projektu 

informovanost veřejnosti i místního obyvatelstva 

způsoby samotné ochrany přírody a jejich prosazování 

střet politických zájmů X ochrana přírody 

střet komerční turistiky X tzv. měkké turistiky- "čisté" turistiky 

podnikatelé aktivní v oblasti a závislí na přírodních podmínkách X ochranáři 

turisté X dřevaři, pracovníci lesních závodů 

cykloturisté X pěší turisté 

běžkaři X pěší turisté 

vyznavači chůze na sněžnicích X strážci NP a CHKO 

vyznavači freestylových a freeridových aktivit ( všeho druhu ) X strážci NP 

noví návštěvníci X příslušníci Městských policií 

• nejčastější přestupky letního období 

porušování zákazu vjezdu automobilů 

nedovolené vjezdy motorek a čtyřkolek ( enduro ) 

porušování zákazů vjezdů cyklistů 

letní táboření v NP Šumava 

odpadky ("odpadková turistika") 

nedovolené splouvání toků 

vstupy do I. zón 

volný pohyb psů v NP a CHKO Šumava 
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nepovolený lesní downhill na MTB 

hypoturistika v zakázaných oblastech 

porušování letních uzávěr 

• nejčastější přestupky zimního období 

porušování zákazů zimního táboření (nejčastější přestupky) 

hypoturistika v zakázaných oblastech 

nepovolené provozování skialpinismu , chůze se sněžnicemi 

používání sněžných skůtrů v NP a CHKO Šumava 

psy ve stopách-porušování vyhlášek obcí 

vandalismus (stromky, jmelí, atd.-Vánoce) 

porušování zimních uzávěr 

porušování zákazů, vstupů do I. zón 
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Graf 1. Celková návštěvnost CHKO a NP Šumava 
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Z grafu je zřetelná skutečnost rychle nastupující atraktivnosti NP Šumava krátce po jeho 

vzniku, a poměrně velká stabilita návštěvnosti od roku 1996, mimo léta 2002 a 2005 

ovlivněná povodněmi. 
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Graf 2. Návštěvnost vybraných turisticky významných bodů na trase a 

nejbližším okolí 

-------------------- ------·. --------- --

o::::J 
~ 

40 000 -

35 000 -

30 000 -

'č 25 000 -
> 

>Q) ->f/) 
> 20 000 -

•ca 
c -)~ 15 000 -
o 

I Q. 

1 o 000 -

5 000 -

1999 2000 2001 2002 

Rok 

2003 2004 2005 

. o Poledník Prášilské jezero 11 Jezero Laka o Černé jezero 

Z grafu vyplývá skutečnost, že návštěvnost může ovlivňovat i mezi velmi atraktivními 

nústy sledované trasy vzdálenost nástupního nústa od cíle, možnost parkování, 

občerstvení a v neposlední řadě i pro fil trasy. Čím kratší vzdálenost mezi nástupním 

místem a cílem trasy, tím stoupá návštěvnost atraktivního místa při zachování 

předpokladu možnosti parkování a občerstvení, jak je patrné u lokality Černé jezero. 
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Graf 3. Poměr návštěvníků v oblasti sledované trasy podle turistické aktivity 

v roce 2005 z celkového monitorovaného počtu 160 998. 

21% 

O Cyklisté 

O Lyžaři-běžci 

• Pěší turisté 

70 % 

Graf jednoznačně prokazuje velmi dynamický nárůst atraktivnosti Národního parku 

Šumava zejména pro cykloturisty. 
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5.3 Návrhy možných řešení v oblasti rozvoje turistických aktivit NP Šumava 

S použitím výše publikovaných materiálů (historických pramenů, vývojových etap 

šumavského regionu se všemi specifiky, dat z dlouhodobého pozorování- monitoringu, 

sčítáním návštěvníků), spoluprácí a konzultacemi s profesionálními pracovníky 

Národního parku Šumava byly vytvořeny návrhy řešení dalšího možného vývoje NP 

Šumava v oblasti vybraných turistických aktivit a činností blízce související s pobytem 

lidí na horách. 

Návrhy vychází z poznaného a analyzovaného výchozího stavu, z kterého vyvstává 

stanovený cíl a následné vybrané možné způsoby řešení. Pro větší přehlednost byly 

jednotlivé sektory zpracovány zvlášť. 

• Cíle obecně 

dopřát přírodní prožitek, fyzickou i psychickou regeneraci návštěvníků 

umožnit místním obyvatelům podílet se na příjmech plynoucích z turismu a 

navazujících služeb 

aktivním a pozitivním managementem vůči člověku minimalizovat dopady 

turismu na přírodu 

• Možné způsoby řešení vyplývající z obecných cílů 

průběžně zpracovávat studie únosnosti území 

vypracování plánů trvale udržitelného turismu v Národním parku Šumava 

vytvořit dostatečnou diverzifikovanou nabídku turismu 

jednoznačně upřednostnit pozitivní formy ovlivňování cílového chování 

návštěvníků 

uplatňovat formy tzv. "neviditelného" (nerušícího) managementu 

konkrétními opatřeními podporovat hierarchii pohybu návštěvníků v území: pěší 

- cyklo - veřejná doprava - individuální motorová doprava ve prospěch méně 

mobilních skupin návštěvníků 

tělesně postižené návštěvníky nenásilně integrovat do všech aktivit 
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• Cykloturistika 

Výchozí stav: 

Národní park společně s CHKO představují nesmírně přitažlivé území k 

provozování všech forem cykloturistiky. Příznivý profil terénu spojený s existencí 

poměrně hustého systému lesních cest se zpevněným povrchem umocněný atraktivní 

přírodou. 

Nebývalý rozvoj cykloturistiky představuje s výše uvedenými fakty na jedné straně 

obrovskou příležitost k relativně šetrnému způsobu pohybu v přírodě NP spojenou 

s poznáváním, na druhé pak potencionální a v některých lokalitách již i reálné 

nebezpečí poškozování přírodního prostředí. 

Tento boom přináší zároveň řadu nových sociologických aspektů, jako jsou kontakt 

s dalšími uživateli území. V pozici "silnějšího"s pěšími turisty, v pozici "slabšího" 

s motorovými dopravními prostředky na veřejných a účelových komunikacích (lesní 

stroje, traktory .. . ). 

Legislativně je pohyb cyklistů v národním parku omezen zákonem na jízdu po 

silnicích, místních komunikacích místech vyhrazených se souhlasem Správy Národního 

parku Šumava. 

Na základě těchto vymezení vznikla po dohodě s ostatními uživateli systému síť 

značených cyklotras v NP. 

Garantem značení cykloturistických značených tras (CZT) je v CHKO i národním parku 

Klub českých turistů (KČT). Dosavadní značení Správy parku je postupně nahrazováno 

celostátně užívanou symbolikou KČT. 

V oblasti poskytování informací pro cyklisty působí ve vztahu k území celá řada 

vydavatelů s množstvím průvodců. Správa NP se orientuje na vydávání základních 

vstupních informací o možnostech provozování aktivity. 

- Cíl 

Poskytovat možnost pro aktivní formu pohybu spoJenou s poznáváním zpravidla 

odlehlejších, motoristicky nedostupných lokalit. 
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Možné způsoby řešení 

Preferovat cykloturistiku všude tam, kde může být alternativou k motorové 

dopravě. Podílet se na dotváření páteřních nadregionálních a regionálních 

cyklotras, využívajících zejména komunikace III. třídy s minimálním provozem 

(spolupráce na projektech s obcemi, KČT, rozvojovými agenturami, úřady 

apod.) 

Pestrou nabídkou cyklotras aktivně předcházet možným negativním dopadům 

neřízené aktivity, avšak nepřipustit další plošnou expanzi cykloturistických tras 

do přírody NP. 

Systémově výchovně působit na vztah k přírodě, a to nejen národního parku 

(vydáváním tématických brožur a průvodců zaměřených na přírodu N árodního 

parku Šumava, zřizování naučných cyklostezekjako např.: Vchynicko

tetovský kanál). 

V extrémně turisticky zatížených lokalitách (např. Poledník) usilovat o oddělení 

cyklistů a pěších. 

Nepřipustit devalvaci zákazů vjezdu pro cyklisty (neplatí po naučných stezkách 

pro pěší). Zákazy používat pouze ve zcela odůvodněných a nezbytných 

případech. 

Nepodporovat možnost vyšší rychlosti cyklistů nevhodnou rekonstrukcí lesních 

účelových cest- cyklotras (žádné hladké povrchy, více svodnic atd ... ) 

Trvale prosazovat principy tolerance ve vztahu k "slabším" uživatelům (pěší, 

vozíčkáři), opatrnosti vůči "silnějším" (motorové dopravní prostředky) a osobní 

bezpečnost (pravidla užívání cyklotras, technický stav kol, ochranné přilby, 

metodické listy atd ... ) 
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Vhodnou infrastrukturou (stojany na kola, možnost uschování kol) předcházet 

riziku poškozování přírody v místech určených pouze pro pěší (naučné stezky, 

vyhlídky atd ... ). 

Spolupracovat s ostatními poskytovateli služeb pro cyklistiku (půjčovnami kol, 

vydavateli průvodců, poskytovateli ubytovacích služeb v oblasti atd ... ) 

• Lyžařská turistika 

- Výchozí stav: 

Díky své nadmořské výšce, teplotním i srážkovým poměrům, umocněnými 

rozlohou plání, je Šumava ideálním místem pro zimní turistické vyžití. Z legislativního 

hlediska je, obdobně jako u pěší turistiky, pobyt návštěvníků v přírodě národního parku 

omezen nad rámec platných pravidel pobytu ve volné krajině plošně pouze v I. zóně 

ochrany přírody a v klidových územích, kde je možné chodit jen po značených cestách. 

Zimní specifika ve vztahu k ochraně zvířat však přinášejí nová místní a časová 

omezení. 

Lyžařské areály se zázemím pro závodní sjezdové lyžování a závodní běžecké 

lyžování jsou situovány vně národního parku, lyžařská turistika, nezávislá na 

infrastruktuře vleků a svažitých terénech, se stále více přesouvá do sněhově jistějších 

oblastí plání uvnitř národního parku, blíže k hraničnímu hřebeni. Lyžařská turistika má 

klidný charakter, který však v průběhu několika posledních let nabývá prvků 

masovosti, a to hlavně v některých oblastech (Kvildy, Prášil, Železnorudska ... ). 

Základem orientace v terénu národního parku jsou lyžařské značené trasy (LZT) 

s běžeckými stopami udržovanými obcemi, za přispění dalších subjektů - místních 

podnikatelů, Správy NP Šumava, fyzických osob atd .... 

Kvalita stop, a tím jejich přitažlivost pro většinu návštěvníků, je poplatná objemu 

shromážděných finančních prostředků a iniciativě jednotlivých garantů úpravy stop. 

Správcem značení LZT je Klub českých turistů a v současnosti probíhá postupné 

přeznačování dle metodiky KČT obdobně jako u cykloturistiky. 
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-Cíle 

- umožnit poznávání zimní přírody 

- nabídnout relativně bezkonfliktní způsob aktivního pobytu v zimní přírodě 

-umožnit organizacím a podnikatelům v oboru přiměřený k přírodě ohleduplný rozvoj 

- Možné způsoby řešení 

- Systém LZT je základním pozitivním nástrojem ovlivňování veřejnosti v zimní přírodě 

národního parku, je proto nezbytné s ohledem na možnosti v regionu participovat na 

úpravě lyžařský stop. 

- Ve spolupráci s obcemi (tvorba vyhlášek) nepřipustit jakékoliv narušování LZT 

v období se sněhovou pokrývkou (minimálně od 15.12.-31.03.) 

- Spoluprací na vytvoření okruhů v zázemí obcí reagovat na posun ve využívání LZT 

tzv. "liniových přechodů" k okruhovému lyžování 

-Sjezdové lyžování nerozšiřovat nad rámec dosavadního využívání mimo stávající 

areály v zázemí obcí 

- Zimní parkování soustředit i nadále do obcí, systém sezónních parkovacích ploch 

s nízkou kapacitou v zimě plošně neudržovat 

-Nelyžujícím návštěvníkům umožnit procházky po pluhovaných účelových 

komunikacích 

- Organizované zimní aktivity nelyžařského charakteru (vycházky na sněžnicích, psí 

spřežení a pod ...... ) umožnit pouze v trasách k tomuto účelu odsouhlasených Správou 

NP Šumava, nekolidujícími s udržovanými LZT. 
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•Pikniková místa, turistické přístřešky, vyhlídky 

- Výchozí stav 

Územím národního parku vede sít' značených turistických tras a její rozsah je již 
podstatně stabilizován. 

Rozlehlost území, rozmanitost krajiny i rozdílná obtížnost při zdolávání tras nabízí 

na vybraných místech možnosti jejich doplnění o drobné objekty turistické 

infrastruktury: 

1. Pikniková místa 

2. Turistické přístřešky 

3. Panoramatické vyhlídkové panely 

-Cíle 

- Nabídka míst k občerstvení na trasách 

- Poskytování přístřeší pro případ nepohody či nehody 

- Obohacení zážitku z vyhlídky do krajiny 

- Možné způsoby řešení 

-Vhodným výběrem míst pro umístění zařízení sledovat cíl usměrňování pobytu a 

chování návštěvníků v chráněném území. 

- Jako pikniková místa budou vybírána vhodná místa na turistických trasách, 

vyhlídková místa, parkovací plochy, zastávky veřejné dopravy, osazená dřevěnými 

sestavami stolů a lavic, provozovaná bez možnosti rozdělávání otevřeného ohně a bez 

osazování košů na odpadky. 

-Využívat jednoduchých opakovaných typových projektů, které nebudou působit 

rušivě v přírodním prostředí a budou zabezpečovat ujednocený přístup k řešení. 
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-Jako turistické přístřešky budou využívány jednoduché dřevěné zastřešené stavby 

bezzákladové konstrukce, otevřené do 3 stran s omezenou sestavou tzv. kanadských 

stolů a lavic se sezením pro 6 osob. Při jejich umisťování sledovat i možnost vyhlídky 

do krajiny. 

- Panoramatické vyhlídkové panely budou osazovány na význačná vyhlídková místa. 

Do dřevěných desek budou vygravírovány viditelné vrcholky kopců s názvy a 

nadmořskými výškami. 

Všechny objekty turistické infrastruktury citlivě i strategicky synchronizovat 

s jednotlivými trasami Gejich profilem, obtížností a rozlehlostí ... ). 

Táboření 

- Výchozí stav 

-Tábořit v národním parkuje možné pouze na místech tomu vyhrazených se souhlasem 

Správy Národního parku Šumava. 

V praxi to představují oficiální tábořiště Antýgl a Zahrádky v parku, a nebo tábořiště 

v těsné blízkosti v oblasti CHKO jako Nová Pec, Horní Planá, Radešov, Annín nebo 

Železná Ruda ... 

-Cíle 

- Vyhovět poptávce významné skupiny návštěvníků území po přírodě a jejich blízkému 

způsobu pobytu v atraktivním prostředí chráněné krajinné oblasti nebo národního parku. 

- Vytvořením základní kvalitní nabídky k táboření v národním parku a jeho předpolí 

snížit riziko možného ohrožení přírody masivním táboření ve volné přírodě. 
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- Možné způsoby řešení 

-Stávající počet tábořišť mimo zastavěná území obcí nerozšiřovat s vyjímkou možnosti 

vzniku menších zařízení pro nemotorizované návštěvníky v zázemí obcí. 

- Ve spolupráci s provozovateli a rozvojovými agenturami zajistit vyšší vybavenost 

tábořišť a následné snížení ekologické zátěže jejich okolí. 

- Spolupracovat s provozovateli tábořišť ve prospěch zvýšení akceptace národního 

parku (umožňováním získávat palivo, spolupráce v dopravě apod ... ) 

Využívat koncentrace návštěvníků pobývajících déle na jednom místě k získání 

porozumění pro přírodu (informace, přednášky, doprovody ... ) 

• Dětská hřiště 

- Výchozí stav 

Tato aktivita zahrnuje metodické a odborné řízení tvorby zařízení typu dětských 

hřišť tématicky (ochranářsky, naučně) zaměřených. 

Cíl 

Formou nenásilných ekologicky orientovaných her a aktivit vzbudit a rozvíjet 

v dětech zájem o přírodu 

Možné způsoby řešení 

-Školy v přírodě 

-Terénní zázemí pro programy ekologické vý·chovy 

- Dětské stezky 
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• Naučné stezky 

- Výchozí stav 

- V N árodním parku je v současnosti cca 1 O naučných stezek rozličného stáří, vybavení 

i tématického zaměření. Do nedávné doby, než byla rozvinuta síť návštěvnických 

středisek a zahájen program vycházek s doprovodem, plnily prakticky rozhodující úlohu 

v ekologické výchově resp. informovanosti o přírodě. Významnému podílu návštěvníků 

poskytují možnosti nerušeného přírodního požitku. Nároky na technickou údržbu jsou 

vyvažovány nepotřebností kvalifikovaného doprovodu. 

- Díky historickému vývoji v ČR, obecným tendencím směřujícím k individualismu i 

snaze vlastního dialogu s přírodou, zůstanou pravděpodobně podstatnou a vyhledávanou 

složkou informačru'ho systému v přírodě národního parku. Záměrně zvýšená orientace 

na přímý dialog v rámci programu doprovázených vycházek by měla přinést zajímavá 

srovnání účinnosti obou forem předávání informací. 

Cíl 

Formou nenásilné interpretace přispět ke zvýšení informovanosti o místě, jeho 

přírodním i historickém významu, nastínit možné způsoby péče o přírodu, být podnětem 

k zamyšlení a snad i výzvou. 

- Možné způsoby řešení 

Sdělení uváděná na naučných stezkách musí být pravdivá a odpovídat lokalitě, 

jinak hrozí ztráta věrohodnosti předávajících informací i věrohodnosti 

předavatele. 

Základem je postup od vnímaného konkrétního vjemu k možnému zobecnění 

Východiska by měla být jednoznačná a kategorická, příznivě působí ponechání 

volby rozhodnutí na příjemci informace. 
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Důležitý je princip úměrnosti objemu předávaných informací, odborná úroveň 

odpovídající cílové skupině a pečlivě zvažovaná míra zainteresovanosti příjemce 

informace do problému. 

Stávající objem naučných stezek je v podstatě dostatečný, další rozšiřování nese 

riziko devastace systému jeho přesycením a finanční náročností údržby. 

V případě dalšího rozšiřování systému je vhodná orientace na výrazně kratší 

okruhy (cca 2 km) v zázemí obcí, či snadno dopravně dostupná místa. 

V rámci postupné rekonstrukce systému budou obměněny starší naučné stezky a 

některé přestavěny na naučné cyklostezky jako např. V chynicko - tetovský 

kanál. 

V rámci aktivity získat návštěvníka území pro myšlenky národního parku, nalézt 

vhodné, snadno dostupné lokality k prezentaci samotných přírodních procesů 

pro formu komplexního smyslového (pocitového) vnímání, nikoli však pouze 

pro akceptaci na základě rozumového vnímání. 

(Kolektiv autorů, 2001) 
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6. DISKUSE 

Na úvod diskuse by bylo dobré připomenout a uvědomit si, že vše, co se týká 

CHKO a NP Šumava, je i v současnosti stále ve stádiu hledání, zkoumání, ověřování, 

ale hlavně záležitostí otevřeného dialogu a nekončící diskuse o tom jak věci související 

dělat pokud možno ve prospěch všech participujících subjektů. Mnoho odborníků 

různých profesí musí v relativně krátkém čase kooperovat na poměrně rozsáhlém 

prostoru obrovského významu. Odpovědnost roste přímo úměrně se složitostí daného 

úkolu, neboť se jedná o budoucnosti oblasti nadnárodního významu. 

Nutností stále zůstává pokračovat ve studiu šumavských ekosystémů s cílem co 

nejlépe pochopit jejich zákonitosti ve prospěch správných rozhodnutí v případě nutných 

plánovaných, či neplánovaných zásahů a akcí. 

Stejně důležité je nepolevovat v hledání nových řešení, návrhů a nápadů oslovující 

nejen samotné zainteresované pracovníky v sektoru ochrany přírody a turistiky, nebo 

v lepším případě vnímavé turisty, ale celou společnost, které by neměla být budoucnost 

Šumavy lhostejná. 

Velmi potřebnou se mi jeví skutečnost připomínat časy a situaci v oblasti 

šumavského pohraničí před rokem 1989, abychom neopakovali chyby, které se 

opakovat nemusí a nemají. Je stále ještě slyšet mnoho hlasů, které upozorňují na to, že 

právě uzavření širokého pohraničního pásu "světu" pomohlo zachovat překrásnou 

přírodu Šumavy v neporušeném stavu. I přes současný stav rozsahu všech důkazních 

materiálů se nám otevírá další zajímavá truhlice s mnohými pro a proti. Pokud bychom 

si chtěli odpovědět alespoň na část ze všech možných otázek, zaměřili bychom se na 

sektor ochrany přírody a rozvoje turistických aktivit. 

Objektivně je možné konstatovat, že v námi sledovaném sektoru je relativně snadné 

nalézt odpovědi, neboť je zřejmé, že ani ti nejzarytější odpůrci současného systému 

nemohou namítat nic na fakt,že dříve nepřístupná místa vojenských prostor může dnes 

obdivovat a využívat každý návštěvník respektující nově nastavená pravidla pro pobyt 

na území NP Šumava. Nehledě na to, že o ochraně přírody se, přes veškerou úctu 

k bývalé socialistické armádě, vůbec nedalo mluvit. 
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Jako velmi pozitivní se ukazuje opětovné osidlování tradičních lokalit1jakými je na 

námi sledované trase například Prášilsko, které je po právu přirovnáváno k probouzející 

se Šípkové Růžence. 

Naopak s poměrně velkými problémy se dlouhodobě potýká jedna ze vstupních bran 

národního parku{ kterou je Železnorudsko. Výčet problémů, které je nutné co nejrychleji 

a efektivně řešit by byl velmi dlouhý. Pokusíme se poukázat je na ty, které souvisí 

s námi sledovanou problematikou. Velmi viditelně zde již od doby otevření hranic, což 

je doba končících osmdesátých let minulého století, vítězí zájmy jednotlivců 

ekonomického charakteru nad starostmi o rozvoj regionu. S tím i velmi úzce souvisí 

péče o vzhled města a jeho celkovou přitažlivost, která bohužel není nikterak oslnivá. 

Nezaujatě je také nutno přiznat, že na tom nemají podíl jen hojně zastoupeni vietnamští 

obchodníci se svými slušně řečeno neevropskými obchody, ale také krátkozrakost ve 

strategii managementu města. To vše se bohužel začíná projevovat i na návštěvnosti a 

přitažlivosti Železné Rudy a jejího blízkého okolí pro turisty. 

Naštěstí se stále ještě nevytratila snaha mnohých zainteresovaných subjektů a 

pokračuje se v hledání možností jak tento nelichotivý stav zlepšit. Jedním z příkladů 

obrodného procesu je v současnosti zahájená stavba nové cyklostezky vedoucí z bývalé 

Gerlovy Hutě na Novou Hůrku, a v druhé etapě až do Prášil. Zároveň s tímto projektem 

se začíná budovat bikepark na sjezdovkách Špičáku, který by měl rozšířit nabídku 

využití lyžařského areálu v letních měsících, a současně oslovit další cílovou skupinu 

návštěvníků Šumavy z řad cyklistů. V obou případech jsou tyto akce spojeny se stále 

živou a otevřenou diskusí o možnostech provedení, a potřebných kompromisech mezi 

všemi zainteresovanými stranami. 

V samotném závěru této stati bychom se rádi vrátili k horskému kolu, které je samo 

o sobě velkým fenoménem, který nepopsatelným způsobem ovlivnil horské oblasti i 

města celého světa. Jeho rozmach v ČR se datuje právě na dobu konce osmdesátých let 

minulého století, a bylo by opět zajímavé otevřít diskusi o tom, jaký podíl mělo na 

rozvoji turistických aktivit v námi sledované oblasti. 

Jak je patrné, téma zabývající se interakcí ochrany přírody a rozvoje turistických 

aktivit je otevřeným prostorem pro mnoho dobrých nápadů, a uzavřenou kapitolou pro 

jednostranně zaměřené subjekty, bez ochoty participovat na společných zájmech ve 

prospěch Šumavy. 
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7. ZÁVĚR 

Z rešerše historických materiálů, současné dostupné literatury a z analýzy výsledků 

pozorování- monitoringu nám vyplynuly následující závěry. 

1. Chráněná krajinná oblast a Národní park Šumava jsou bez pochyby jednou 

z nejvzácnějších biosférických lokalit v Evropě, které se musí efektivně a 

s rozmyslem chránit. 

2. Oblasti Šumavy byly velice podstatně ovlivněny politickým vývojem naší země 

v období od roku 1948 do roku 1989, během kterého nemůžeme hlavně 

v zabraném pohraničním pásmu mluvit o organizované a plánované ochraně 

přírody, a už vůbec ne o rozvoji turistiky. 

3. Tento fakt způsobil, že po roce 1989 nastává veliký nárůst zájmu o tuto oblast, 

jdoucí ruku v ruce s rychlým rozvojem turistických aktivit, a to především 

cykloturistiky a lyžařské turistiky. Z logiky věci vyplývá nutnost tento boom 

usměrňovat, organizovat a svědomitě přitom hledat a realizovat nejschůdnější 

řešení. 

4. Potřeba neustále pracovat na rozvoji kooperace mezi turistickými aktivitami , 

ochranou přírody a infrastruktury lokality se zdá být velice aktuální, neboť jen 

svědomitá apolitická starost o tento region může i v časech příštích přinášet 

"ovoce" ve všech směrech života společnosti. 

5. Ideálem a snem je vytvoření životaschopné rovnováhy. 
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9. PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1.: Návštěvní řád Národního parku Šumava 

Vyhláška 

Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava 

č. 9/95 

ze dne 19. 12. 1995, 

kterou se v souladu s ustanovením § 19 a § 78, odst. 5 zákona ČNR č. 114/ 1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, vydává 

Návštěvní řád Národního parku Šumava 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška se vztahuje na všechny osoby pobývající na území Národního parku (dále 

jen NP) Šumava, není-li dále stanoveno jinak touto vyhláškou nebo jinými obecně 

závaznými předpisy. 

Čl. 2 

Poslání NP Šumava, zóny ochrany přírody 

(1) Zřízení a územní vymezení NP Šumava je zakotveno ve zvláštním předpisu') . 

(2) Posláním NP Šumava je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména 

ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, 

naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území NP Šumava k turistice a 

rekreaci nezhoršující přírodní prostředí. 

(3) Hospodářské a jiné využití národního parku musí být podřízeno zachování a 

zlepšení přírodních poměrů podle odst. 2. 
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(4) Metody a způsoby ochrany národního parku jsou diferencovány podle rozdělení 

národního parku do tří zón a klidových území, vymezených s ohledem na přírodní 

hodnoty. 

(5) Do I. zóny (přísná přírodní) jsou zařazena území s nejvýznamnějšími přírodními 

hodnotami v národním parku, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy 

vhodné pro rychlou obnovu samořídících funkcí. Cílem je uchování či obnova 

samořídících funkcí ekosystémů a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí k 

udržení tohoto stavu. 

(6) Do II. zóny (řízená přírodní) jsou zařazena území s významnými přírodními 

hodnotami, člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy vhodné pro 

omezené, přírodě blízké a šetrné lesní či zemědělské využívání. Cílem je udržení 

přírodní rovnováhy, co nejširší druhová rozmanitost a postupné přiblížení lesních 

ekosystémů přirozeným společenstvům. Tato zóna se též využívá k turistice a rekreaci, 

které nejsou v rozporu s posláním národního parku. 

(7) Do III. zóny (okrajová) jsou zařazena území člověkem značně pozměněných 

ekosystémů a střediska soustředěné zástavby. Cílem je udržení a podpora využívání této 

zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, turistiku a rekreaci, pokud to není v 

rozporu s posláním národního parku. 

(8) Klidové území zahrnuje nejcennější části území národního parku z hlediska ochrany 

živočichů, citlivých na přítomnost člověka, a ochrany přirozeného rostlinného pokryvu 

před nadměrným poškozováním. 

') Nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví 

podmínky jeho ochrany. 

Čl. 3 

Vyznačení hranic v terénu 

(1) Hranice Národního parku Šumava je v terénu vyznačena tabulemi s velkým státním 

znakem České republiky. 

(2) I. zóna národního parku je označena tabulkou s nápisem I. zóna národního parku. 

Hranice I. zóny je dále vyznačena dvěma červenými pruhy 5 cm širokými se stejně 

širokou mezerou, namalovanými na hraničních sloupcích, popř. na hraničních stromech. 

(3) Klidové území je značeno tabulkou s nápisem "Klidové území, vstup pouze po 

značených cestách". 
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Čl. 4 

Základní ochranné podmínky 

(1) Základní ochranné podmínky NP jsou upraveny zvláštním předpisem2). 

(2) Na celém území NP Šumava je zakázáno zejména: 

a) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace a místa vyhrazená se souhlasem Správy Národního parku a Chráněné 

krajinné oblasti Šumava (dále jen "Správy"), kromě vjezdu a setrvání vozidel orgánů 

státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a 

ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu a vozidel 

vodohospodářských organizací; 

b) zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku a 

zneškodňovat ostatní odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy; 

c) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená Správou; 

d) sbírat rostliny, kromě lesních plodů, či odchytávat živočichy; 

e) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické aj iné veřejné akce a provozovat 

vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy; 

f) jezdit na kolech mimo silnice. místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem 

Správy; 

g) provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích mimo místa 

vyhrazená se souhlasem Správy; 

h) pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky; 

(3) Na území I. zóny je zakázáno vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem 

Správy, kromě vlastníků a nájemců pozemků. 

(4) Výjimky ze zákazů může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

zájmem ochrany přírody, povolit Ministerstvo životního prostředí ČR2). 

(5) Zákaz vjezdu na účelových komunikacích Nová Pec -Pěkná ž.s. - Černý kříž -

Stožec neplatí pro trvale žijící občany ve správním území obce Stožec, Nová Pec a 

Želnava. Zákaz vjezdu se nevztahuje na majitele a návštěvníky objektů, přístupných po 

těchto komunikacích. 

2) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Čl. 5 

Další ochranné podmínky 
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(1) Na celém území NP Šumava je zakázáno: 

a) poškozovat a znečišťovat přírodní prostředí, rušit živočichy v jejich přirozeném 

vývoji, zejména jejich pronásledováním, nadměrným hlukem či jiným způsobem; 

b) nocovat ve volné krajině (bivakování, stanování, přenocování v obytných přívěsech a 

automobilech) mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy; 

c) provádět jakoukoliv manipulaci s terénním označením; 

d) provozovat volný a stánkový prodej mimo zastavěná území obcí a místa vyhrazená se 

souhlasem Správy; 

e) měnit nebo narušovat přirozený stav vodotečí a poškozovat břehové porosty; 

t) vstupovat do jeskyň a podzemních prostor; 

g) ponechat volně pobíhat psy; 

h) při sběru lesních plodů používat česacích hřebenů; 

i) koupat se v jezerech. 

(2) V částech národního parku, označených jako "klidová území", je zakázáno 

vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem Správy, kromě vlastníků a nájemců 

pozemků. 

(3) Na území I. zóny je zakázáno sbírat lesní plody a houby. 

(4) Výjimky z uvedených dalších ochranných podmínek národního parku uděluje 

Správa. 

(5) Na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda je na 

vyznačených turistických trasách provedena očista území od nevybuchlé munice. Při 

pohybu mimo silnice, místní komunikace a vyznačené turistické trasy je nutno v zájmu 

vlastní bezpečnosti respektovat vyznačené zákazy vstupu do označených rizikových 

lokalit. 

ČL 6 

Vyhrazené cykloturistické trasy 

K provozování jízdy na kolech jsou na území NP Šumava vyhrazeny následující trasy: 

Debmík- Medvědí jámy- Hůrka- Vysoké Lávky; 

Medvědí jámy - Gerlova Huť; 

rozcestí u Gerlovy Huti - Pošták - Železná Ruda; 

Nová Hůrka- Hůrka- jezero Laka; 

Starý Brunst - Zhůří - Poustka- Busil - Schopfrův Dvůr; 
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Prášily- pod Prášilskýmjezerem (tankodrom); 

Velký Bor- Nová Studnice- Javoří Pila- Tříjezerní slat- Modrava; 

odbočka Ascherlak - Nová Polomská- vodní kanál nad Hůrkou; 

Velký Bor - Stodůlky - Dobrá Voda; 

Tříjezerní slat- Rokyta; 

Tříjezerní slat- Vchynicko Tetovský kanál (Hakešická cesta) 

Srní - Klostermannova vyhlídka - plavební kanál - Mosau: 

Mosau - Rokyta, rozc. na kanálu; 

Modrava - rozc. N a Ztraceném - Březník; 

Staré Srní - V chynicko-Tetovský kanál; 

rozc. Na Ztraceném- Černohorská nádrž- Filipova Hut; 

Vydří Most - U tří jedlí - Zhůří; 

Filipova Hut - Horská Kvilda; 

Kvilda - Prameny Vltavy; 

Prameny Vltavy - rozcestí pod Černou horou - Bučina; 

Kvilda- Bučina- st. hranice SRN; 

Bučina - Furik - Knížecí Pláně - Borová Lada; 

Žd'árecké sedélko- Větrná skála- Polka; 

Svinná Lada- Nové Hutě (Polesí); 

Knížecí Pláně - Žd'árské jezírko - Strážný; 

Polka - Orlovka - Kořenný - Strážný (po hranici NP); 

České Žleby hájovna- Pod Stožeckou skálou- hájovna Dobrá; 

Strážný - Kohoutí - horní Polecká nádrž - Polka; 

Dolní Silnice - Mlaka - České Žleby; 

Hliniště - Salcerův mlýn (Řasnice) - Soumarský Most; 

Stožec- Nové Údolí- st. hranice SRN; 

Dobrá- Stožecká louka - Stožec (žlutá TZT); 

Pěkná (obec) - Pěkná (zastávka); 

Stožec (za rotou) - rozc. na Schwarzenberském plavebním kanálu; 

Mlaka- Krásná hora- V podkově- Nové Údolí; 

rozc. Hučická - rozc. U Stříšky - Plešné jezero; 

Liščí díra- Předěl - vrchol Poledníku 
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Gsenget- Zlatý stoleček- jezero Laka 

S taro bavorská cesta (kóta 1181 ,2) -Předěl- vrchol Poledníku 

Nová Pec- Pěkná, ž.st.- Černý Kříž- Stožec 

Rechle hradlový most- Vchynicko-Tetovský plavební kanál- Rokyta 

Nové Údolí - pod Rosenauerovou nádržkou - Schwarzenberský plavební kanál přes 

Jelení vrchy- Zadní Zvonková; 

Černý Kříž - Hučická cesta - Schwarzenberský plavební kanál; 

Rozc. Travnaté a Tůmovy cesty- Seebach (podél Jezerního potoka)- Schwarzenberský 

plavební kanál; 

Říjiště- Cesta k buku- Travnatá cesta - Tůmova cesta -rozc. U Stříšky; 

Nová Pec- Raškov - Schwarzenberský plavební kanál; 

Rozc. U Akvaduktu- Říjiště- stát.hranice s Rakouskem- hraniční znak 111 O 

Pod Říjištěm- Klápa 

Čl. 7 

Zásady pro jízdu na kolech po vyznačených cykloturistických trasách 

(1) Lesní a polní cesty splňující svým stavebně technickým stavem charakter účelových 

komunikací, bez ohledu na to, zda jsou součástí lesního či zemědělského půdního 

fondu, je nutno ve smyslu zvláštních předpisů3) považovat za účelové komunikace, na 

něž se vztahují dopravní předpisy4). 

(2) Polní a lesní cesty jsou konstruovány pro hospodářské využívání souvisejících 

zemědělských nebo lesních pozemků. Svým povrchem nejsou speciálně uzpůsobeny a 

udržovány pro jízdu na kolech. Ve smyslu zvláštního předpisu je cyklista účastníkem 

silničního provozu a je povinen "přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a 

dopravně technickému stavu silnice, situaci v silničním provozu a svým schopnostem". 

Správce komunikace je dle zvláštního předpisu povinen udržovat komunikaci ve stavu, 

který odpovídá účelu, k němuž byla určena, tzn. k hospodářské dopravě nikoliv jako 

stezku pro cyklisty. 

(3) Cykloturistické trasy jsou v terénu vyznačeny příslušnou symbolikou. 3) Zákon č. 

55/1984 Sb., úplné znění zákona č. 135/19G 1 Sb., o pozemních komunikacích (silniční 

zákon), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 27/1984 Sb. 
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') Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na 

pozemních komunikacích 

Čl. 8 

Vyhrazené úseky vodních toků k provozování vodních sportů 

K provozování vodních sportů jsou vyhrazeny následující úseky vodních toků: 

vodní tok Otava: úsek Čeňkova Pila- Rejštejn 

vodní tok Vltava: úsek Borová Lada - Polka 

úsek Lenora - Soumarský Most - N ová Pec 

Čl. 9 

Podmínky splouvání vyhrazených úseků vodních toků 

K zmírnění negativních dopadů provozování vodních sportů na přírodní 

prostředí byly stanoveny následující podmínky: 

(1) Provozování vodních sportů na vyhrazených úsecích vodních toků je omezeno 

ročním obdobím, denní dobou a stavem vody. Specifikace omezení v jednotlivých 

úsecích je uvedena v příloze této vyhlášky. 

(2) Nastupovat do lodí a vystupovat z nich lze pouze na nástupních, výstupních a 

odpočinkových místech, která jsou za tímto účelem označena příslušnou symbolikou. 

(3) Na území I. zón NP Šumava je zakázáno vstupovat do koryta vodního toku za 

účelem koupání. Čl. 1 O 

Výchovné a osvětové využívání NP Šumava 

Informace o NP Šumava jsou návštěvníkům poskytovány v informačních střediscích, na 

pracovištích Správy, strážní a informační službou, prostřednictvím terénních 

informačních zařízeních a tiskovými materiály. 

Čl. ll 

Sankce, kontrola 

(1) Orgán ochrany přírody uloží v souladu se zvláštním předpisem5) pokutu ve výši do 

1 O 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poruší ustanovení 

Návštěvního řádu NP Šumava a pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo 

fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání 

tím, že poruší ustanovení Návštěvního řádu NP Šumava. 

(2) Kontrolou dodržování návštěvního řádu a předpisů týkajících se ochrany přírody je 

pověřena stráž přírody. 
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(3) Strážci, členové stráže přírody, ustanovené podle zvláštního předpisu5), JSOU 

oprávněni: 

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody; 

b) ukládat a vybírat blokové pokuty až do výše 1 000 Kč za přestupky na úseku ochrany 

přírody; 

c) vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky; 

d) pozastavit jakoukoliv rušivou činnost bezprostředně ohrožující zájmy ochrany 

přírody. 

ČL. 12 

Ustanovení společná 

Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. d) o zákazu sběru rostlin se nevztahuje na zemědělskou 

činnost vlastníků a nájemců zemědělských pozemků ve II. a III. zóně ochrany přírody 

NP prováděnou v souladu se zvláštním předpisem') a ve II. a III. zóně ochrany přírody 

NP na sběr léčivých rostlin 

pro vlastní potřebu obyvatel trvale bydlících v NP Šumava, pokud nejde o sběr zvláště 

chráněných rostlin5). 

5) Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ČL 13 

U stanovení zrušovací 

Zrušují se: 

Pro území Národního parku Šumava vyhláška Správy NP a CHKO Šumava č. 1193 ze 

dne 2. 7. 1993, kterou se vydává Návštěvní řád NP Šumava, vyhláška Správy NP a 

CHKO Šumava č. 2/94 ze dne 1. 6. 1994, kterou se doplňuje vyhláška č. 1/93 a 

vyhrazují se cykloturistické trasy v Národním parku Šumava, vyhláška č. 1194 ze dne 

26. 4. 1994, kterou se doplňuje vyhláška č. 1193 a vyhrazují se vodní toky pro 

provozování vodních sportů, vyhláška č. 6/199 5 ze dne 17. 7. 199 5, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška Správy NP a CHKO Šumava č. 2/94 ze dne 1. 6. 1994 a vyhláška 

Správy NP a CHKO Šumava č. 7/1995 ze dne 31. 7. 1995, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška Správy NP a CHKO Šumava č. 1193 ze dne 2. 7. 1993. 

ČL 14 Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 1996. 
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Ing. Ivan Žlábek 

ředitel Správy NP a CHKO Šumava 

Příloha vyhlášky Správy NP a CHKO Šumava č. 9/95 

Tabulka regulačních omezení 

Vodní Úsek vyhrazený Povolené období Denní doba 

tok 

Otava 

Vltava 

pro splouvání 

Čeňkova Pila- Rejštejn 

8-19 hod. 

Borová Lada - Polka 

8-18 hod. 

Lenora - Soumarský Most 

8-19 hod: 

S o um. Most - N ová Pec 

8-19 hod. 

splouvání 

15.3.-31.10. 

15.3.-31.5. 

1.5.-31.10. 

1.6.-31.1 O. 

Na nástupních místech Čeňkova Pila, Borová Lada, Lenora a Soumarský Most jsou 

instalována zařízení s označením minimálního stavu vody pro splouvání a příslušné 

informační tabule. Minimální stav vody bude stanoven ve spolupráci se zástupci Klubu 

českých turistů a Českého svazu kanoistů Praha na základě pokusného splutí toku. 

Tento stav bude podle potřeby přehodnocován vzhledem ke změnám profilu koryta 

toku. 

Odpočinková místa jsou u Chlumského mostu a železničního mostu u osady Dobrá. 

Odpočinková a výstupní místa jsou u Pěkenského mostu a v Nové Peci. 
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Příloha číslo 2.: 

NP a CHKO Šumava a NP Bavorský les 
Informační střediska 

legenda 

-- NP$um'-'v3 

NP Bilvorský les 

-- CHKO Sumava 

---- st3tni hranrce 

~sldla 

toky 

-- komunikace 

vcdni plochy 

r=J bczlesi 

C:-=J lo• 

Grafenau 

e infomtaCni slředis~o Správy NP a CHKO SumrJva 

e infmmačni středtska oslamich sub,eklů 

e informační středisko společná 

O tnformačni sti'ediska spoleena přcs,,rantční 

• turishcké 1nformačni body, vyhlidky , rozhledny 

• muzea 

e infonnačni středrska v NP BavorskY les 

o 5 10 
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Příloha číslo 3.: Cykloturistické trasy v okolí železné Rudy a Prášil 

Legenda· 

= silnice 

Národní park 
Bavorský les 

hranice NP Šumava -- cykloturistické trasy -...... cyklotrasa do 1. 7. uzavřena 
- silniční cyklotrasa č . 33 
[ll informační středisko 

fl parkoviště 
~ vyhlídkové místo 
® hraniční přechod 

'\ 
'I\ 
il 
" lěÍ\..s~_,~ hul' • 
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\ 
lPi\ -·- \ 
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Příloha číslo 4.: Lyžařské trasy v okolí Železné Rudy a Prášil 

f/;:;"';;:,•~ I 

ŽELEZNÁ ' .... .~~~~~~ 
RUDA 

Olil l2 

. .· ~ - ~ .. : 

. ,.} ~ ' '" 
t .;. .~ . • cl 

O· •· • "' • • • ~ ., 
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Příloha číslo 5.: Fotografická expozice významných míst sledované trasy a okolí 

$f..~- - 'R;· ~...-..... . 

: . . . . . 

Obr.l: Černé jezero Obr.2: Čertovo jezero 

Obr.3: železná Ruda Obr.4: železná Ruda a Špičák 

Obr.5: Velký Javor (Gross Arber) Obr.6: Falkenstein 
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Obr.?: Jezero Laka Obr.8: Plešné jezero 

Obr.9: Prášily Obr.l 0: Prášilské jezero 

Obr. ll: Poledník Obr.I2: Roklan 
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