
Jednodenní jízdenka NP-Ticket 

Platí o prázdninách, tj. od 1. 7. do 31. 8. 2015 na linkách Zelených

autobusů v úsecích:

■ 440840 Špičák–Kvilda,

■ 433710 Horská Kvilda–Kvilda–Bučina,

■ 433570 Sušice–Kvilda (pouze v části Rejštejn–Kvilda), 

■ 433565/433700 Sušice–Prášily (pouze v části Hartmanice 

–Prášily), 

■ 320022/320024 Kvilda–Kaplice pod Boubínem (linka ČSAD

JIHOTRANS), 

■ 370843 Nová Pec–Jelení Vrchy.

Více na: www.csadplzen.cz/sumava.

Partnerem projektu se staly České dráhy, které v období prázdnin

akceptují NP-Ticket na těchto tratích a úsecích:

190 České Budějovice–Strakonice, 194 České Budějovice–Černý

Kříž, 195 Rybník–Lipno nad Vltavou, 196 České Budějovice–Horní

Dvořiště státní hranice, 197 Číčenice–Nové Údolí, 198 Strakonice

–Volary, 200 Protivín–Písek, 201 Ražice–Písek. 

Dále v autobusových linkách ČD:

Lenora ž. st.–Kvilda, Nové Údolí ž. st.–Dreisessel/Třístoličník, Holubov

ž. st.–Krasetín lanovka (stanice lanovky na Kleť), Kaplice –Kaplice ž. st.

–Český Krumlov ž.st., Lipno lanovka–Černá v Pošumaví ž. st., Lipno

lanovka–Lipno nad Vltavou ž. st.–Svatý Tomáš.

NP-Tickety budou uznány od ČD ve všech pravidelných vlacích na

uvedených spojích (nikoliv ve zvláštních vlacích – parní jízdy ap.) 

a v busech ČD na uvedených linkách. Uznány budou pro jednu jízdu 

v každém směru na trati nebo lince, a to v den uvedený na jízdence

NP-Ticket a v den následující!

Na NP-Ticket může cestovat jeden dospělý a až 2 děti do 6 let nebo

1 dítě do 15 let. NP-Ticket platí pouze na vyjmenovaných tratích a

spojích v České republice. Recipročně budou uznávány některé jíz-

denky ČD na linkách Zelených busů. 

Více na: www.cd.cz/cdsumava.

Zelené autobusy Vás vozí 20 let
Zelené autobusy, které zajišťují prázdninovou veřejnou

dopravu pro návštěvníky i místní obyvatele v Národním
parku Šumava, vjíždí v roce 2015 již do 20. sezóny. Za celou
dobu přepravily více než 2 miliony návštěvníků! 

Letos budou jezdit po celou dobu letních prázdnin a na lin-
kách Horská Kvilda–Kvilda–Bučina a Špičák–Kvilda i o víkendech
v červnu od 14. 6. a v září až do svátku 28. 9.

Přepravu zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň, a.s. a na některých
linkách další smluvní přepravci. Jízdné je dle standartních
tarifů. Detailní informace o linkách, jízdném i výhodné jedno-
denní jízdence získáte v tomto letáku a na www.npsumava.cz
nebo na jakémkoliv informačním středisku Správy NP Šumava. 

Na území Jihočeského kraje budou v Zelených autobusech
(na linkách Nová Pec–Jelení Vrchy, Horská Kvilda–Bučina)
akceptovány jednodenní jízdenky Jikord plus.

Na český systém veřejné dopravy navazuje systém v Bavor-
ském lese, známý jako Bayerwald-Ticket a karta GuTI.

Zelené autobusy vám pomohou při plánování výletů 
a navíc se podílíte na ochraně ovzduší v NPŠumava.

Děkujeme.

Jednodenní jízdenka NP-Ticket
Celý den můžete jezdit Zelenými autobusy (i s několika dalšími

smluvními přepravci) díky celodenní jízdence NP-Ticket. Platí a je 

v prodeji po celé prázdniny (1. 7.–31. 8.) a její cena je 80 Kč. Více 

o jejích výhodách uvnitř letáku a na www.npsumava.cz a na stránkách

Českých drah (ČD) www.cd.cz/cdsumava.

Nositelem projektu „Zelených autobusů“ je Správa Národního

parku Šumava, která je garantem v období prázdnin, tj. 1. 7.–31. 8.

Finančně projekt podporují Jihočeský a Plzeňský kraj. Přepravu

smluvně zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň a.s. Dalšími partnery jsou

ČSAD JIHOTRANS a.s. a České dráhy (ČD).

Mimoprázdninový provoz „Zelených autobusů“zajišťuje mikroregion

Šumava-západ prostřednictvím měst a obcí: Město Železná Ruda,

Město Kašperské Hory, Město Rejštejn, Obec Prášily, Obec Srní, Obec

Modrava, Obec Horská Kvilda, Obec Kvilda, Obec Borová Lada.

Zhůří (u Keplů)

■ Linka: ➜ ➜
■ Zastávka: Gerlova Huť

■ Trasa: 6 km pěšky po trase (zpět do N. Hůrky –6 km)

V údolí se klikatí meandry řeky Křemelné. Na úbočí se podél cesty

táhla vesnice Zhůří (Haidl) – dnes pouze nová kaplička. Nad ní se

doposud tyčí bezlesý Hadí vrch (1 022 m n. m.) s nezapomenutelnými

výhledy na Šumavu i do českého vnitrozemí.

Hůrka

■ Linka: ➜ ➜
■ Zastávka: Nová Hůrka

■ Trasa: 2 km (dále do Prášil – 6 km)

V někdejší sklářské osadě Hůrka zůstala dodnes zachovaná pouze

rodinná hrobka sklářského rodu Abele. Je v ní osazen „zvon porozu-

mění“a každý příchozí ho může nechat rozeznít. V blízkosti můžete

dnes přespat na tzv. nouzovém nocovišti.

Na výlet se Zelenými autobusy!

Zelené autobusy Vám mohou pomoci při plánování výletů.

Pohodlně Vás dovezou kamkoliv na Šumavě a zase 

přivezou zpět. Vy se nemusíte vracet na stejné místo, 

ale na trase autobusů přistoupíte kdekoliv. Zde Vám 

představujeme některé zajímavé tipy na výlety s využitím

Zelených autobusů. 

Většina autobusů vozí přívěs na kola, a tak, když se odvezete 

na jeden konec národního parku, cestu zpět můžete již 

absolvovat pomocí vlastních sil. 

Doporučujeme koupi celodenní jízdenky, tzv. NP-Ticketu

(cena 80 Kč) a o více se nemusíte starat. (Přeprava kola 

se platí zvlášť.) Velkou výhodou pro Vás letos může být, 

že NP-Ticket platí i na všech linkách ČD v přilehlé části 

Jihočeského kraje – a to ještě i druhý den!

Jízdou Zelenými autobusy přispíváte k ochraně přírody 

Národního parku Šumava. Vaše poznávání Šumavy je totiž

ekologické, bezpečné a navíc pohodlné. 

Děkujeme.

Dostupná Šumava

Autobusové výlety pro seniory a osoby 

se sníženou mobilitou

Správa Národního parku Šumava ve spolupráci s ČSAD
autobusy Plzeň a.s., provoz Sušice každoročně pořádá
cyklus zájezdů pro osoby se sníženou mobilitou. Cílem 
je umožnit těmto zájemcům o Národní Park Šumava 
navštívit místa, kam se jinak nedostanou, protože jsou
dostupná pouze pěšky anebo na kole. Díky tomuto 
programu je pro všechny ŠUMAVA DOSTUPNÁ!

■ Autobusové výlety se konají každé úterý, středu a čtvrtek

mimo hlavní turistickou sezónu: na jaře od 18. 5.do 30. 6. 

a na podzim od 1. 9. do 28. 10. 2015.

■ Trasa autobusu mj. vede: k Tříjezerní slati, na Březník, k roz-

hledně Poledník (podzim) a letos nově na Bučinu a Knížecí 

Pláně.

■ Autobusy startují ze Sušice (úterý, čtvrtek) anebo z Vimperku 

(středa).

■ Cena celodenního výletu je 270 Kč/os., vč. průvodce v auto-

busu.

■ Rezervace míst na tel.: 376 524 541 (ČSAD Sušice) 

Informace na: www.npsumava.cz 

Koordinátor: Josef Štemberk , tel.: (+420) 731 530 287

Vydal: Správa NP a CHKO Šumava v roce 2015
Text: Josef Štemberk. Foto: archiv Správy NP Šumava

Grafické zpracování: © Studio Z. Tisk: Profi-tisk group s.r.o.

Jezero Laka

■ Linka: ➜ ➜
■ Zastávka: Nová Hůrka

■ Trasa: 4 km (dále do Prášil – 7 km)

Jezero Laka leží na svahu hory Plesné. Je nejvýše položené ze všech

šumavských jezer, leží v nadmořské výšce 1 096 m. Zároveň je to

nejmenší a nejmělčí ledovcové jezero na Šumavě. Romantický nádech

uprostřed lesů mu dodávají plovoucí ostrůvky porostlé vegetací.

Kostel sv. Vintíře

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Dobrá Voda 

■ Trasa: možno pokračovat dále po turistické trase

do Prášil – 11 km)

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic měl pohnutou historii,

neboť se po válce ocitl uprostřed vojenského prostoru. V současnosti se

proslavil unikátním skleněným oltářem, který nemá ve světě obdoby.

Autorem je sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová.

Frauenthal

■ Linka: ➜ ➜
■ Zastávka: Skelná

■ Trasa: 3 km po cyklostezce (dále na Prášily – 4 km)

Těžko by dnes někdo poznal, že zde v meandru řeky Křemelné 

bývala průmyslová osada. Provoz brusíren a leštíren skla byl 

poháněn vodní silou čerpanou z bystré řeky Křemelné. Genius loci

zde přetrval, i když příroda si vzala zpět, co jí člověk onehdy odebral. 

Rozhledna Poledník

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Slunečná u Prášil

■ Trasa: 7 km pěšky 

(kolem Prášilského jezera na vrchol Poledníku)

Na polední straně od Prášil se vypíná hora Poledník (1 315 m n. m.), 

kde byla v minulosti postavena základna protivzdušné obrany. Po

pádu „železné opony“ byl objekt přestavěn na 37 metrů vysokou

vyhlídkovou věž s panoramatickým výhledem.

Hauswaldská kaple

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Srní

■ Trasa: 3 km pěšky (dále podél plavebního kanálu)

Původní lesní kaple byla založena u léčivého pramene a místo bylo

pro svoji zázračnou moc nazýváno „šumavskými Lurdy“. Místo bylo 

v roce 2006 pietně upraveno a stalo se opět magnetem mnoha

poutníků i dalších návštěvníků. Přijďte i Vy zkusit sílu pramene.

Přední Paště – obnovené kapličky

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Rejštejn, Svojše

■ Trasa: 6 km (stejná cesta zpět – 6 km)

Zapomenutý kraj na hoře Křemelné se probudil znovu k životu, když

jej autenticky vylíčila ve svých knihách paní Marie Malá, místní

rodačka z Předních Paští. V letech 2011–2013 zde byly obnoveny 

celkem tři kapličky, které jakoby vítaly každého poutníka. 

Rechle

■ Linka: ➜ ➜
■ Zastávka: Rokyta

■ Trasa: 2 km pěšky podél plavebního kanálu

Plavení dřeva nebylo po divoké Vydře možné, a tak vymysleli, že

nesplavný úsek obejdou umělým plavebním kanálem, nazvaným

Vchynicko-Tetovský kanál. V místě, kde se dřevo svádělo do kanálu,

byl postaven hradlový most a dnes přes něj vede cyklostezka.

Tříjezerní slať 

■ Linka: ➜ ➜
■ Zastávka: Modrava

■ Trasa: 4 km pěšky (dále na Rokytu – 5 km)

Ostrůvek severské přírody uprostřed šumavských lesů. Ukázka typic-

kého vrchoviště s výskytem mnoha vzácných živočichů a rostlin,

např. masožravá rosnatka. 250 m dlouhá okružní naučná stezka vede

kolem tří rašelinných jezírek, podle kterých dostala slať své jméno.

Březník 

■ Linka: ➜ ➜
■ Zastávka: Modrava

■ Trasa: 7 km pěšky (zpět 9 km přes Filipovu Huť)

Toto místo poeticky nazval spisovatel Šumavy Karel Klostermann

„světem lesních samot“. Patří k nejzastrčenějším na Šumavě a drží

i další nej: nejdeštivější, nejchladnější, ale i nejfotogeničtější 

a zároveň nejnavštěvovanější. 

Bučina – Železná opona

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Bučina

■ Trasa: 7 km autobusem z Kvildy 

(zpět např. přes Prameny Vltavy)

Na místě nejvýše položené vesnice v celých Čechách (1 153 m n. m.)

dnes stojí pouze jeden hotel s restaurací a s výmluvným názvem

„Alpská vyhlídka“. V jeho blízkosti stojí věrná replika „ Železné 

opony“. Přes nedaleký hraniční přechod vstoupíte do Národního

parku Bavorský les.

Knížecí Pláně

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Borová Lada

■ Trasa: 7 km pěšky (zpět přes Bučinu – návaznost

Zelených autobusů)

Krásnější polohu nemohl kníže Schwarzenberg pro novou vesnici

snad ani vybrat. Mírně zvlněná pláň s rozkvetlými loukami a výhledy

na šumavské vrcholky. Po osadnících tu zbyl jen hřbitov a dřevěný

kříž na místě kostela, který v prostoru za „Železnou oponou“ padl 

za oběť doby.

Soví voliéry Borová Lada

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Borová Lada

■ Trasa: 0,5 km pěšky (1 km vzdálená Chalupská slať)

Největší soví voliéry v Čechách –plocha cca 1 500 m2. Jsou zde k vidění

všechny šumavské sovy – 8 druhů, včetně vzácného puštíka bělavého.

Otevřeno v květnu až září denně (kromě pondělí). 

Boubínský prales

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Kaplice pod Boubínem

■ Trasa: 2–8 km pěšky (návaznost tratí ČD)

Nejstarší prales na Šumavě, který je opředený mnoha pověstmi.

Kníže Schwarzenberg zde svým rozhodnutím z roku 1858 zachoval

skutečný prales pro nás i naše potomky. Na vrcholu hory Boubín je

navíc rozhledna (výšlap pro zdatné turisty!).

Medvědí stezka

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Jelení Vrchy

■ Trasa: 7 km pěšky (zpět do Nové Pece – návaznost

vlaku ČD)

Jedna z nejstarších naučných stezek v Čechách (z roku 1967) je

dodnes mezi turisty oblíbená. Vede skrz unikátní žulové skalní

město s obrovitými balvany nápadných tvarů – obří kostky, skalní

kaple, hřib, aj. Prochází kolem pomníčku poslednímu šumavskému

medvědovi – zastřelen r. 1856.

Plešné jezero

■ Linka: ➜
■ Zastávka: Jelení Vrchy

■ Trasa: 6,5 km pěšky (zpět do Nové Pece – 8 km)

Ledovcové jezero se rozkládá v hlubokém karu na severním úbočí

nejvyšší hory Šumavy (Plechý 1 378 m n. m.). Bývá nazýváno „perlou

Šumavy“ a i když smrkový les v okolí uschl, velmi rychle se obnovuje

i bez pomoci člověka. Duch pralesa zde žije dál. 

Aktuální informace: www.npsumava.cz/cz/1194/sekce/zelene-autobusy-2015/

www.csadplzen.cz/sumava, www.cyklotrans.cz, www.idos.cz,

www.cd.cz/cdsumava, IS Kvilda: 388 435 544, IS ČSAD: 377 237 237.
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