
Dostupná Šumava 2007
Program pro osoby s nižší mobilitou

www.npsumava.cz                                                                      CZ

Vydala Správa NP a CHKO Šumava Vimperk v roce 2007.
Text: Josef Jiřička. Foto: Petr Sýkora, Jiří Kadoch a archiv Správy NP a CHKO Šumava. 

Tisk:Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. 

Dostupná Šumava 2007

Možnost návštěvy IS Správy NP. V budově je expozice věnovaná
historii plavení dřeva na Vchynicko-tetovském plavebním
kanálu. Na venkovní ploše se nachází geologická expozice 
typických hornin Šumavy, doplněná samoobslužným infor-
mačním pavilonkem.

Tříjezerní slať je typické šumavské vrchovištní rašeliniště se
třemi jezírky, specifickou vegetací a živočišnými společenstvy.
Při cestě z Javoří Pily do Modravy podél Javořího a Roklanského
potoka se nacházejí nádherné přírodní scenerie.  V místě
zvaném Rybárna je jedna ze zastávek zájezdu.

Dračí skály nedaleko od Svojší skýtají vynikající vyhlídku do
hlubokého údolí horní Otavy a na vrcholy v blízkosti Modravy,
Srní a Prášil.  

Dračí skály u Svojší

Zaniklá obec Bučina byla nejvýše položenou osadou v této
části Šumavy. U státní hranice stála celnice, v místě byla i škola. 
Z Bučiny jsou za příznivých povětrnostních podmínek dobře
viditelné vrcholy rakouských i německých Alp.  

Bučina

Rokyta u Srní

Tříjezerní slať a Javoří Pila
Zhůří u Horské Kvildy

Jedno z nejkrásnějších míst na Šumavě, dobře známé z románu
Karla Klostermanna Ze světa lesních samot. V bývalé myslivně
je nové IS a expozice věnovaná spisovateli. Je zde k dostání 
i občerstvení. Od budovy se nabízí pohled do Luzenského údolí,
do míst zeleného i suchého lesa s Luzným na horizontu.  

Březník

Zaniklá osada Zhůří. Těmito místy vedla ve 14. století obchodní
stezka z Bavorska do Kašperských Hor. Vrchol Huťské hory je
vynikající vyhlídkové místo Kvildských plání.Zaniklá dřevařská osada, pocházející z druhé poloviny 18. století.

U bývalého kostela je pietně upravený hřbitov. 
Pozoruhodné jsou kamenné tarasy vyrovnané mezi bývalými
políčky a pastvinami.  

Knížecí Pláně

Chalupská slať
Poválkový chodník vede od informačního střediska až k okraji
rašelinného jezírka. 
V budově IS je expozice zaměřená na mokřady.

Jezerní slať patří mezi nejstarší chráněná území na Šumavě.
Veřejnosti je přístupná po poválkovém chodníku. Velkou 
část plochy lze přehlédnout z vyhlídkové věže, která stojí 
na jejím okraji. 
V okolí Horské Kvildy se rozkládají ještě Mezilesní slať a kom-
plex Zhůřských slatí. Tato oblast je zároveň prameništem
Losenice, Hamerského a Kvildského potoka. 
Jezerní slať se podle dlouhodobě probíhajících sledování řadí
mezi nejchladnější místa na Šumavě. 

Jezerní slať
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