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Abstrakt 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Vývoj značených turistických cest na podkladě starých map, která se 

zabývala oblastí Železnorudska. Hlavními cíli diplomové práce bylo rozšíření území na oblast Národního parku 

Šumava, dále uložení získaných informací a vektorů tras do databáze a prezentace kartografického výstupu na WEBu. 

Podkladem pro zpracování byly staré turistické mapy, které byly převedeny na jednotný podklad. Na základě jejich 

vzájemného srovnání pak byl vytvořen grafický výstup. Výsledek diplomové práce je prezentován na adrese 

www.turistika.geomatik.cz. 

 

Abstract 

The diploma thesis follows the bachelor thesis of the same name which dealt with the territory of Železná Ruda. The 

territory extension to the region of the National park of Šumava, the storage of the obtained information and polylines 

in a database, and presentation of cartographic outlet at the WEB were main aims of the diploma thesis. 

The available old tourist maps, transferred to a uniform basis, were used for the information processing as sources to 

create the present maps. On the base of the comparison thereof, the graphical output has been made. The result of the 

diploma thesis is presented at the address www.turistika.geomatik.cz. 
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Úvod 
Diplomová práce navazuje na stejnojmennou bakalářskou práci [56]. Bakalářská práce (dále jen BP) se zabývala 

vývojem turistických cest na území Železnorudska. Vývoj cest byl zpracován na základě dostupných starých 

turistických map. Výstupem BP byly dvě mapy. První mapa zachycovala vývoj turisticky neznačených cest, druhá 

mapa se zabývala vývojem turisticky značených cest. Vývoj turisticky značených cest byl zobrazen formou souběžných 

barevných linií (barva odpovídala danému roku). 

Hlavními cíli diplomové práce bylo rozšíření území na oblast Národního parku Šumava (dále jen NP Šumava), uložení 

získaných informací do databáze a vytvoření mapové aplikace, která by sloužila k prezentaci výsledků práce.  

Původně bylo úkolem diplomové práce zjistit z dostupných písemných podkladů bližší geografické informace, které by 

se podrobněji týkaly důvodu vzniku jednotlivých cest, přesného data jejich turistického označení apod. Bohužel právě 

tyto informace jsou velmi těžko zjistitelné a lze je vydedukovat snad jen přečtením řady starších turistických průvodců. 

Ale i v tomto případě zůstane řada otázek nezodpovězena. Současní značkaři si vedou pouze aktuální záznamy 

o značení cest. Historické údaje nearchivují.  Z těchto důvodů jsou opět, stejně jako v bakalářské práci, hlavním 

zdrojem informací mapy. První kapitola je věnována jejich hodnocení a popisu.  

Na úvod bych ještě ráda uvedla několik důvodů, proč jsem se rozhodla zpracovat právě NP Šumava. Předně si myslím, 

že toto území prošlo zajímavým vývojem, a to zejména kvůli historickým událostem, které jsou s tímto územím 

spojené. Dalším důvodem je můj osobní vztah k této oblasti, mám ráda přírodu a ta je právě v národním parku nejvíce 

zachovalá. Posledním důvodem je, že i část území Železnorudska, zpracovávaného v bakalářské práci, zasahuje na 

území Národního parku Šumava. Oblast Železnorudska byla zahrnuta do mapové aplikace.  

Vzhledem ke zkušenostem získaným při zpracování Železnorudska a vzhledem k zamýšlené prezentaci vývoje cest byl 

v rámci diplomové práce zvolen odlišný postup zpracování informací než při tvorbě BP. Bylo zapotřebí zohlednit 

následující požadavky. Předně měl být zaznamenán i vývoj turistického značení. BP zachycovala vývoj pouze 

z hlediska výskytu turisticky značené cesty na mapě. Pokud byla cesta odznačena, byla v rámci BP považována za 

zaniklou. Dalším požadavkem byla přehlednost během zpracování (rozsah zpracovávaného území byl asi 6 -ti násobný 

oproti BP). Posledním požadavkem byl co nejsnazší import získaných informací do databáze. 

Těmto požadavkům nejlépe vyhovoval následující postup. Vyzdvihuji zde pouze změny oproti postupu v BP. V rámci 

vektorizace zpracovat pouze nejnovější mapový podklad (v BP vektorizace všech podkladů) a formou tabulek 

(kap. 2.3) a pomocné mapy (grafická informace o odklonu cesty atd.) postupně zaznamenat změny vyskytující se na 

starších mapových podkladech a na základě těchto záznamů zpracovat celkový vývoj cest. Na rozdíl od BP by byla 

informace vedena i v písemné podobě v tabulce. Hlavní výhodou tabulky je její řád – je dáno pořadí zpracování 

jednotlivých úseků, snižuje se tak riziko, že některé cesty budou přehlédnuty. Bližší informace ke zvolenému  postupu 

jsou uvedeny v kapitole 2. 
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Kapitola 3. je věnována struktuře databáze a popisu mapové aplikace. Kapitola 4. se zabývá historickými událostmi, 

které ovlivnily vývoj turistických cest na území NP Šumava a v jejím závěru jsou tyto události propojeny se zjištěnými 

údaji o cestách.     

Na následujícím obrázku je zachycena oblast zájmového území. 

 
Obr. 0.1. Zájmové území 
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Národní park Šumava 
Informace k této kapitole byly získány ze zdrojů [11], [19] a [40]. 

Obdiv k přírodě projevovali již na konci 19. století národní buditelé. Na Šumavě byla mezi prvními vyhlášena národní 

přírodní rezervace na Boubíně. Stalo se tak v roce 1858. V roce 1933 byly vyhlášeny první státní přírodní rezervace. 

Patřily mezi ně například: Rokytská slať, Jezerní slať, Buková slať, Trojmezná hora, Černé a Čertovo jezero (ta byla 

chráněna již od roku 1911 Hohenzollerny - švábský šlechtický rod). V roce 1963 byla vyhlášena CHKO Šumava 

(1630 km2) a v její jádrové oblasti později NP Šumava. 

 Výzvy pro vytvoření NP se objevovaly již v minulosti. V roce 1946 tak reagoval prof. Komárek z přírodovědecké 

fakulty v časopise Svobodný zítřek na poválečné rabování vystěhovaných obydlí. Další výzvy se objevily v období 

1968-69 a v 80. letech 20. století. Roku 1990 byla Šumava organizací UNESCO vyhlášena za biosférickou rezervaci. 

NP Šumava byl zřízen nařízením vlády České republiky ze dne 20. 3. 1991. Následující definice byla převzata z mapy 

KČT Šumava, Trojmezí, vyd. 2007, kap. 1.2.25).  

Národní park slouží k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí, k ochraně a obnově samořídících funkcí přírodních 

systémů, k ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, k zachování typického vzhledu krajiny. Lze jej 

využívat ke studijním a vědeckým účelům a turistice, která nepoškozuje životní prostředí  

NP Šumava je plošně největším národním parkem v České republice. Jeho rozloha je 690 km2. Park se dělí do třech zón 

podle přísnosti ochrany: 

• Zóna I. – přísně přírodní, zahrnuje území s přirozenými ekosystémy (pralesní zbytky lesů, mokřady, 

vrchovištní rašeliniště), území není ovlivňováno lidskou činností, patří sem tzv. klidová území. V I. zóně je 

zakázáno pohybovat se mimo značené cesty, sbírat lesní plody, houby a koupat se v jezerech. Zóna je 

označena tabulkou a dvěma červenými pruhy o šířce 5 cm s mezerou stejné šířky, které jsou umístěny na 

stromech anebo sloupcích. 

• Zóna II. – řízená přírodní, cílem je udržet v daném území přírodní rovnováhu a přiblížit stávající ekosystém 

přirozenému společenstvu. 

• Zóna III. – okrajová, nemá pevné hranice, přizpůsobuje se péči o NP. Zahrnuje území pozměněná civilizací 

a oblasti soustředěné výstavby. 

V letech 1990-1991 bylo území NP rozděleno do třech zón. V roce 1995 se I. zóna rozpadla na 135 ostrůvků, 

v souvislosti s tím byla jako kompenzace zřízena tzv. klidová území. Klidová území (8 400 ha) se nacházela na území 

II. zóny NP v oblasti Železnorudska, Modravských slatí, Povydří, Vltavského luhu, Trojmezné a Smrčiny. Klidová 

území propojovala oblasti I. zóny NP. II. zóny zaujímaly plochu 55 885 ha (82% rozlohy NP). Státní hranice tak byla 

neprostupná v délce asi 50 km.  

Nový návštěvní řád NP (schválen v dubnu 2009) ruší klidová území. Státní hranice bude zprůchodněna v délce asi 

10 km (oblast východně od Železné Rudy). Ochrana přírody bude zachována. Zákazové tabule zůstávají v I. zónách.  
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1 Mapové podklady a jejich hodnocení  
1.1 Časový přehled 
Získávání mapových podkladů jsem věnovala uplynulý školní rok (2007/2008). Na základě zkušeností získaných při 

hledání odpovídajících mapových podkladů pro BP jsem oslovila následující instituce: Státní oblastní archiv v Plzni, 

Ústředí Klubu českých turistů v Praze a Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku. 

Zde jsem získala důležité kontakty na bývalé i současné značkaře, soukromé sběratele map, správce apod. Jejich jména 

jsou uvedena i s funkcí, kterou zastávají, v poděkování.  

Během roku jsem shromáždila celkem 60 podkladů. Jednalo se o staré turistické mapy, obecné topografické mapy, 

plánky lyžařských tras a naučných stezek. Některé mapy se opakovaly, z nich jsem potom vybrala více zachovalý 

exemplář, případně jsem upřednostnila exemplář pořízený skenováním, nikoli focením.  

Řada podkladů nevyhovovala zamýšlenému účelu kvůli svému měřítku, přílišné generalizaci anebo obsahu. Na 

následující ose je zachyceno časové rozložení použitých podkladů, resp. jejich mezní roky (pokud mapa platila pro 

určité období – barevně vyznačeno). Osa neobsahuje množství podkladů, které se k danému roku vztahovaly. 

 

Obr. 1.1. Mapové podklady v čase 

Z osy je patrné nepravidelné rozložení podkladů zejména v prvním období srovnávání. Z této doby pochází pouze mapa 

z portálu Seznam.cz. Dále je zřejmá časová mezera v poválečném období.  

Mapy byly převáděny do digitální podoby převážně skenováním, pouze mapa pro období 1962-73 byla nafocena. 

K naskenování podkladů byl použit skener hp scanjet 5530, photosmart scanner a k nafocení digitální fotoaparát značky 

Olympus s rozlišením 7.1 megapixelu. 

 Výjimku tvoří mapa z portálu Seznam.cz, která byla použita pouze pro optické srovnání a nebylo s ní dále pracováno 

(míněna transformace a vektorizace). 

1.2 Hodnocení mapových podkladů 
Mapové podklady jsem hodnotila z hlediska matematických prvků  -  rámové souřadnice, měřítko, datum redakční 

uzávěrky, výchozí podklad a z hlediska jazyka mapy – znázornění výškopisu a způsobu zakreslení turistického obsahu.  

Dále jsem uváděla přibližnou přesnost v průběhu zakreslení komunikací (míněna základní dopravní síť v oblasti). Tato 

informace byla důležitá pro další zpracování. Některé mapy totiž byly využity pouze pro zjištění vývoje z hlediska 

průběhu cest a nikoli z hlediska vývoje turistického značení, neboť nebyly zaměřeny na turistický obsah. Tyto mapy 
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jsem použila, jelikož jsem k danému roku nezískala vhodnější mapový podklad. Na většině map nedocházelo k velkým 

lokálním odchylkám v průběhu cest, proto je tato informace uvedena pouze u map, kde byly lokální odklony od 

současného stavu komunikací časté anebo výraznější.  

U některých map jsou navíc uvedeny vlastnosti, kterými se mapa odlišovala od ostatních map (například první 

obsahovala naučné stezky). Rozsah mapy je uveden buď přímo v hodnocení u příslušné mapy (pokud byl slovní popis 

srozumitelný), nebo je patrný z grafického zákresu v příloze C. V hodnocení jsem dále uváděla informaci o vlastníkovi 

mapy, kde není uvedeno, jedná se o mapy v mém vlastnictví.   

1.2.1 Mapa z portálu Seznam.cz 

Mapa byla vytvořena v době 1836-52 během II. vojenského mapování (II. vojenské mapování, zvané též Františkovo, 

probíhalo v letech 1807-1869). II. vojenské mapování bylo na našem území prvním mapováním založeným na přesných 

geodetických základech, které tvořila trigonometrická síť stabilního katastru. Informace byly získány z [5]. 

Polohopis v měřítku 1:28 800 byl na územích s dokončeným anebo probíhajícím mapováním stabilního katastru získán 

ze zmenšené katastrální mapy – měřítko 1:2 880 [25]. Mapa je v digitalizované podobě dostupná na adrese [12], 

zasahovala přes celé zpracovávané území. Výškopis byl znázorněn Lehmannovými šrafami. Popisky byly psány 

v němčině. Mapy byly v tehdejší době utajovány a byly dostupné pouze vyšším vojenským velitelům [5].  

Mapa neobsahovala značené turistické cesty, využila jsem ji pro optické srovnání, zda na místě dnešních turistických 

cest vedla již v této době nějaká komunikace (císařská silnice 1. a2. třídy,  zemská silnice, zemská cesta či neudržovaná 

zemská cesta). Vzhledem k tomu, že v některých oblastech bylo obtížné rozlišit neudržovanou zemskou cestu od 

hranice kultur anebo vodního toku, je informace o existenci cest z tohoto období pouze orientační. Před vlastní prací 

s mapou jsem se seznámila se zdrojem [25], který se problematikou II. vojenského mapování zabývá.   

 

Obr. 1.2. Mapa z portálu Seznam.cz 

1.2.2 Sušice a Vimperk 1:75 000 

Mapa byla vydána 10. 9. 1931 Vojenským zeměpisným ústavem v Praze (rozsah mapy viz příloha C). Byla vytvořena 

podle reambulace a revize z roku 1924 a byla částečně opravena do 19. 12. 1929. Podklady (topografické mapy 

1:25 000 a speciální mapy 1:75 000) poskytl Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni. Úprava speciální mapy byla 

prováděna pomocí výsledků reambulace topografické mapy (reambulace spočívala v zaměření změn v terénu metodou 
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měřického stolu a jejich vynesení grafickým protínáním) a revize obsahu speciální mapy. Některé typy názvů byly 

standardizovány. Informace získány ze zdroje [5]. Mapu poskytl Statní oblastní archiv v Plzni (dále jen SOA Plzeň) 

pod označením 1z 901.  

Mapa neobsahovala značené turistické trasy. Byla použita ze stejného důvodu jako předchozí mapa – ke zjištění 

tehdejší existence současných turistických cest. Na rozdíl od předchozí mapy byla již transformována na jednotný 

mapový podklad (kap. 2.1). Mapa obsahovala bohaté mimorámové údaje: označení mapového listu a sousedních 

mapových listů, zeměpisné souřadnice (počátek Ferro), jejich 5 -ti minutové dělení a legendu. Legenda rozlišovala 

několik druhů komunikací (silnice, udržované a neudržované vozové cesty, polní a lesní cesty, stezky – lovecké 

a jezdecké, pěšiny). Výškopis byl znázorněn šrafami a výškovými kótami významných bodů. Popisky byly uvedeny 

v češtině, případně dvojjazyčně s německým překladem psaným menším písmem pod českým názvem.  

 
 
Obr. 1.3. Sušice a Vimperk 

1.2.3 Mapa Šumavy (Železnorudsko – Královský hvozd) 1:50 000 

Mapa byla vydána nákladem KČST v Praze roku 1925 (rozsah mapy viz příloha C). Byla vytvořena podle 

topografických plánů bývalého Vídeňského vojenského zeměpisného ústavu, lesních plánů a doplňků šumavských 

odborů KČST. Mapu poskytl SOA Plzeň pod označením 2z 11 323. 

 

Obr. 1.4. Mapa Šumavy (Železnorudsko – Královský hvozd)  

Mapa obsahovala turisticky značené cesty (zelená byla nahrazena světle modrou). V pravém dolním rohu mapy byla 

umístěna legenda, která mimo jiné rozlišovala několik typů silnic a cest (říšská silnice, silnice, udržovaná 
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a neudržovaná cesta, lepší stezka, pěšina atd.). Mapa dále obsahovala směrovku v podobě červeného šípu a grafické 

i číselné měřítko. Výškopis byl znázorněn nepopsanými vrstevnicemi a výškovými kótami významných bodů. Popisky 

byly uváděny v češtině, případně dvojjazyčně s německým překladem psaným menším písmem pod českým názvem.  

Zaznamenala jsem lokální změny v průběhu některých cest – místy až 300 m ve skutečnosti (6 mm na mapě). Nejedná 

se o chybu transformace, ani o špatnou identifikaci cesty, jelikož průběh cesty se lišil pouze lokálně (klikatější cesta, 

jiný průběh zatáčky atd.) a dále odpovídal dnešnímu stavu. 

1.2.4 Šumava. Generální mapa značených cest turistických českých a bavorských 1:200 000 

Mapa byla vydána KČST v Praze roku 1926. Zhotovil ji Vojenský zeměpisný ústav v Praze. Podkladem byla generální 

mapa poskytnutá Vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni, která byla pravděpodobně zreambulována po roce 1918. 

Bavorské značení bylo zakresleno podle stavu z roku 1923, české podle stavu v té době aktuálního. Mapu vydalo 

Nakladatelství Jana Svátka. Zasahovala přes celé zpracovávané území. Mapu mi poskytl Mgr. K. Markvart. 

Mapa obsahovala turisticky značené cesty v barvách, jak jsme zvyklí dnes. Barvy byly tmavší než na předchozím 

podkladu. Na rámu mapy byly uvedeny zeměpisné souřadnice (počátek Ferro). V levém horním rohu byla umístěna 

legenda. Legenda rozlišovala například říšskou a zemskou silnici a cesty dělila na udržované a neudržované, polní, 

stezky a pěšiny. Měřítko bylo uvedeno ve třech podobách - číselné, grafické a verbální. Výškopis byl znázorněn 

šrafami a výškovými kótami významných bodů. Popisky v mapě byly psány v češtině. Maximální lokální změna 

v průběhu cest se pohybovala okolo 250 m ve skutečnosti, tedy 1.25 mm na mapě. 

 
 Obr. 1.5. Šumava. Generální mapa značených cest turistických českých a bavorských  

1.2.5 Mapa obsahující Země české a Dolní Rakousy 

Mapa byla vydána v roce 1937. Poskytl mi ji Ing. O. Lichtenberg. Mapa zasahovala přes celé zpracovávané území. 

Mapa neobsahovala žádné bližší informace o mapovém podkladě, na základě kterého byla vytvořena.  Měřítko mapy 

bylo určeno kartometrickou metodou a odpovídá přibližně 1:200 000. Z tohoto údaje se dá usuzovat, že se jednalo o 

generální mapu z doby III. vojenského mapování (1869-1887), která patrně prošla reambulací po roce 1918.  

Mapa neobsahovala značené cesty, byla využita ke stejnému účelu jako mapy z kapitol 1.2.1 a 1.2.2. Výškopis byl 

znázorněn šrafami a výškovými kótami významných bodů. Na mapě byla ručně zvýrazněna trojitým barevným lemem 

státní hranice (směrem od hranice světle fialová, růžová, žlutá) a růžovou barvou patrně hranice Sudet. Lokální změny 

v průběhu cest se pohybovaly maximálně okolo 250 m ve skutečnosti (1.25 mm na mapě).  
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Obr. 1.6. Mapa obsahující Země české a Dolní Rakousy  

1.2.6 Mapa obsahující Sudetské země 

Mapa byla vydána pravděpodobně 1940-41. Poskytl mi ji Ing. arch. V. Hucl. Zasahovala téměř přes celé zpracovávané 

území. Neobsahovala pouze jižní část NP Šumava, končila na pomyslné hranici Soumarský Most – Třístoličník. Mapa 

neobsahovala žádné bližší informace o mapovém podkladu, na základě kterého byla vytvořena. Měřítko mapy bylo 

určeno kartometricky a odpovídalo přibližně 1:200 000. 

Mapa neobsahovala turisticky značené cesty, byla využita pro zachycení změn v průběhu cest. Mapa obsahovala 

označení mapového listu, zeměpisné souřadnice (počátek Ferro) s 10 -ti minutovým dělením. Do mapy byly přitištěny 

hranice Sudetských zemí s německým překladem jejich názvů (výraznější, velkými písmeny). Hranice Sudet byla 

zvýrazněna fialovým šrafováním. Výškopis byl znázorněn šrafami a výškovými kótami významných bodů. Maximální 

lokální změny v zákresu komunikací byly přibližně 250 m ve skutečnosti (1.25 mm na mapě). 

 

Obr. 1.7. Mapa obsahující Sudetské země  

1.2.7 Topographische Karte 1:50 000, Hirschbach 

Jednalo se o topografickou mapu v měřítku 1:50 000, konkrétně o mapový list s označením L 6946 Hirsbach. Obsah 

mapy spadal do období 1962-73 (rozsah mapy viz příloha C). Mapu mi poskytl F. Nykles.  
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Mapa nebyla zaměřena na značené turistické cesty, byla využita pro zjištění změn v průběhu cest. Mapa obsahovala 

bohaté mimorámové údaje (psané německy): označení mapového listu, klad mapových listů, rozsáhlou legendu (byly 

zde kapitoly věnované rostlinstvu, vodstvu, komunikacím atd.), 3 druhy měřítek (grafické, číselné, verbální), měřítko 

sklonu a také informace o meridiánové odchylce. Dále byly na mapě uvedeny zeměpisné souřadnice s 2 -minutovým 

dělením pro Ferro i Greenwich. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s intervalem 20 m. Významná místa měla svoji 

výškovou kótu. Popisky k obcím byly psány dvojjazyčně (výrazněji české), názvy menšího významu (například názvy 

kopců) byly uvedeny v němčině.  

 

Obr. 1.8. Topographische Karte, Hirsbach   

1.2.8 Přílohová mapa k turistickému průvodci Šumava 

Mapa je přílohovou mapou k turistickému průvodci (zdroj [3]). Byla vydána Kartografií Praha v roce 1973. Měřítko 

mapy je 1:100 000. Bližší informace týkající se mapového podkladu, na základě kterého byla mapa vytvořena, nejsou 

uvedeny na mapě ani v průvodci. Pravděpodobně se jednalo o mapu odvozenou z topografické mapy 1:50 000, která 

vznikla odvozením a redukcí obsahu z původní vojenské mapy v době, kdy platil zákaz používání vojenských 

topografických map pro civilní účely (1969-1988). Při sepisování tohoto odstavce jsem vycházela z poznatků získaných 

ze zdroje [5]. 

 

Obr. 1.9. Přílohová mapa k turistickému průvodci Šumava  

Mapa obsahovala značené turistické cesty v barvách dle dnešních zvyklostí. Množství cest bylo výrazně nižší než 

v mapě z kap. 1.2.4 (rok 1926), modrá barva byla oproti mapě z kap. 1.2.4 jasnější. Mapa byla oboustranná, 
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nezasahovala za hranice a dokonce v některých místech končila před hranicí (byla oříznuta oblast za pomyslnou hranicí 

Rokytská slať – Malá Mokrůvka, Špičák – Plešné jezero, Hraničník – Tokaniště). Mapa obsahovala pouze směrovku, 

nebyla uvedena legenda, souřadnice. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s 50 m intervalem. Polohopis byl obsahově 

chudý, v mapě byly uvedeny jen významné místní a pomístní názvy. Vrcholy kopců nebyly zobrazeny tečkou (případně 

značkou trigonometrického bodu jako na předchozích podkladech), ale pouze výškovým údajem. Obce byly 

znázorněny jen areály s cestami, chybělo vykreslení domů. Popisky byly psány v češtině.  

1.2.9 Šumava – Prachaticko. Soubor turistických map 1:100 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 12. 5. 1981 (rozsah mapy viz příloha C). Mapu vydala, zpracovala a vytiskla 

Kartografie, n. p., Praha ve spolupráci s výborem svazu turistiky Českého ústředního výboru Československého svazu 

tělesné výchovy. Měla jsem k dispozici 2. vydání.  Mapa neobsahovala bližší údaje o mapovém podkladě, na základě 

kterého vznikla. 

Mapa obsahovala turisticky značené cesty v barvách dle dnešních zvyklostí, u státních hranic se značené cesty 

zpravidla nevyskytovaly. Zeleně značené turistické cesty byly zakresleny v porovnání s předchozí mapou světlejší 

zelenou barvou s větším obsahem žluté. Světlejší barvou byly zakresleny také modře značené turistické cesty. Na mapě 

chyběla malá část příhraniční oblasti na jihu NP Šumava od vrcholu Tokaniště ke státní hranici. Mapa jako první 

obsahovala naučné stezky. Mapa nezasahovala za hranice. Chyběly jakékoli souřadnice. Legenda byla přeložena do 

němčiny, angličtiny a ruštiny.  

Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s intervalem 20 m. Polohopis byl bohatší než u předchozí mapy. Znovu se 

objevily tečky u výškových kót vrcholů kopců. Průběh komunikací v některých oblastech přibližně odpovídal dnešnímu 

stavu, jinde komunikace procházely v souběhu s posunem až o 100 m ve skutečnosti (1 mm na mapě). Na druhé straně 

mapy byly poprvé sepsány informace o různých turistických cílech (obce, slatě, kostely atd.).  

 

Obr. 1.10. Šumava – Prachaticko 

1.2.10 Pošumaví – Prachaticko. Soubor turistických map 1:50 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 1989 (rozsah mapy viz příloha C). Mapu vydal KČT Praha. Poskytl ji SOA Plzeň pod 

označením 2z 13 130. Získala jsem její první vydání. Mapa byla vytvořena na základě posledního vydání vojenských 

topografických map.  
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Mapa obsahovala značené turistické cesty v barevném provedení jako na mapě z kap. 1.2.4. Zelené barvě byl oproti 

předchozímu podkladu vrácen původní odstín s menším obsahem žluté. Modře značené cesty byly opět zakresleny 

tmavě modrou barvou, u zbylých barev byl, stejně jako u předchozích podkladů, zachován původní odstín. Na rámu 

mapy byly uvedeny zeměpisné souřadnice. Na mapě byla vykreslena kilometrová síť. Výškopis byl znázorněn 

vrstevnicemi s 20 m intervalem. Průběh komunikací přibližně odpovídal dnešnímu stavu. Mapa obsahovala informace 

o turistických zajímavostech. 

 
 
Obr. 1.11. Pošumaví – Prachaticko  

1.2.11 Pošumaví – Vimpersko. Soubor turistických map 1:50 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 1989 (rozsah mapy viz příloha C). Mapu vydal KČT Praha, získala jsem 1. vydání mapy. 

Zpracoval a vytiskl ji Vojenský kartografický ústav Harmanec. Byla vytvořena na podkladě posledního vydání 

vojenských topografických map (1989). Poskytl ji SOA Plzeň pod označením 2z 12 934. 

Mapa obsahovala turisticky značené cesty. Všechny barvy měly stejný odstín jako u předchozí mapy. Mapa navíc 

rozlišovala lyžařské trasy. Trasy byly vyznačeny siluetou lyžaře podél jednotlivých turisticky značených cest. Na rámu 

mapy byly uvedeny zeměpisné souřadnice. Uvnitř mapy byla dotištěna kilometrová síť. Výškopis byl znázorněn 

vrstevnicemi s 10 m intervalem. Průběh komunikací přibližně odpovídal dnešnímu stavu. Mapa obsahovala na rubové 

straně informace o turistických zajímavostech. 

 

Obr. 1.12. Pošumaví –Vimpersko.  



 12

1.2.12 Šumava Lipno. Soubor turistických map 1:50 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 22. 7. 1991, mapa vyšla v červenci 1991. Mapa zasahovala pouze do nejjižnější oblasti 

NP Šumava (okolí Nové Pece, vrcholu Kopka a Tokaniště). Vydal ji KČT Praha. Podkladem pro zpracování byly 

topografické mapy ČSA. Mapu poskytl SOA Plzeň pod označením 2z 11 690. 

Mapa obsahovala turisticky značené cesty. Odstíny barev turistických tras byly stejné jako na předchozím podkladu. 

Mapa obsahovala zakreslení hranic NP Šumava – průsvitnou zelenou barvou. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi 

s 10 m intervalem. Na mapě byla vykreslena kilometrová síť. Na druhé straně mapy byly uvedeny informace 

o turistických cílech v oblasti. 

 
Obr. 1.13. Šumava Lipno. 

1.2.13 Šumava Trojmezí. Soubor turistických map 1:50 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 26. 7. 1991, mapa byla vydána v červenci 1991 KČT Praha (rozsah mapy viz příloha C). 

Zpracoval a vytiskl ji Vojenský kartografický ústav Harmanec. Podkladem pro zpracování byly topografické mapy 

ČSA. Mapu poskytl SOA Plzeň pod označením 2z 11 691. 

Mapa obsahovala turisticky značené cesty v barevných odstínech jako na předchozím podkladu. Na mapě byl zakreslen 

průběh hranic NP Šumava. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s 10 m intervalem. Na mapě byla vykreslena 

kilometrová síť. Průběh komunikací přibližně odpovídal dnešnímu stavu. Na rubové straně mapy byly uvedeny 

informace o turistických cílech v oblasti. 

 

Obr. 1.14. Šumava Trojmezí. 
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1.2.14 Šumava Železnorudsko. Soubor turistických map 1:50 000. 

Mapa byla vydána v roce 1992 KČT Praha, stav turistických cest odpovídal roku 1991 (rozsah mapy viz příloha C). 

Mapa byla vytvořena na podkladě vojenských topografických map.  

Mapa obsahovala turisticky značené cesty v barevných odstínech jako na předchozím podkladu, navíc obsahovala 

cyklotrasy, které byly znázorněny dvojicí modrých nevyplněných koleček umístěných podél trasy. Na mapě byl 

zakreslen průběh hranic NP Šumava (průsvitnou zelenou barvou). Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s 10 m 

intervalem. Do mapy byla dotištěna kilometrová síť. Na druhé straně mapy byly uvedeny informace o turistických 

zajímavostech v oblasti. 

 

Obr. 1.15. Šumava Železnorudsko. 

1.2.15 Šumava Povydří. Soubor turistických map 1:50 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 28. 2. 1991, mapa byla vydána v červnu 1991 KČT Praha (rozsah mapy viz příloha C). 

Byla vytvořena s využitím tiskových podkladů topografických map ČSA. Měla jsem k dispozici ještě zaktualizované 

vydání pro rok 1992, které mi poskytl SOA Plzeň pod označením 2z 11 912 (nalezla jsem jen několik drobných změn). 

 

Obr. 1.16. Šumava Povydří. 

Mapa kromě značených turistických cest zachycovala cyklistické i lyžařské trasy. Odstín barev užitých ke znázornění 

turistických tras zůstal vzhledem k předchozímu podkladu zachován. Lyžařské turistické trasy byly znázorněny siluetou 

lyžaře, cyklotrasy byly zakresleny dvojicí modrých nevyplněných koleček podél cest. Do mapy byla dotištěna 
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kilometrová síť. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s 10 m intervalem. Na druhé straně mapy byly uvedeny 

informace o turistických zajímavostech v oblasti. 

1.2.16 Šumava Prachaticko. Soubor turistických map 1:50 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 21. 12. 1994. Mapa byla vydána v únoru 1995 KČT Praha. Měla jsem k dispozici první 

vydání. Podkladem pro zpracování bylo poslední vydání topografických map. Mapa obsahovala pouze malou část 

zpracovávaného území, a sice oblast od hranice NP Šumava ležící jižně od Volar k vrcholům Jelenská hora a Hvozd.  

Mapa obsahovala turisticky značené cesty, lyžařské trasy a cyklotrasy. Barevný odstín turisticky značených cest zůstal 

stejný jako na předchozím podkladu. Lyžařské trasy byly zakresleny tečkovanou čarou a miniaturou lyžaře u rozcestí. 

Cykloturistické značení bylo znázorněno buď symbolem cyklisty anebo dvojicí modrých koleček bez výplně. Výškopis 

byl znázorněn vrstevnicemi s intervalem 10 m. Byla dotištěna kilometrová síť. Průběh komunikací přibližně odpovídal 

současnému stavu. Na druhé straně mapy byly uvedeny informace o turistických cílech v oblasti. 

 

Obr. 1.17. Šumava Prachaticko. 

1.2.17 Šumava Lipno. Soubor turistických map 1:50 000. 

Redakční uzávěrka mapy byla 1. 2. 1995. Mapa byla vydána v dubnu 1995 Vojenským kartografickým ústavem, 

š. p. v Harmanci. Zasahovala pouze do nejjižnější oblasti NP Šumava (okolí Nové Pece, vrcholu Kopka a Tokaniště). 

Podkladem pro zpracování bylo poslední vydání vojenských topografických map (1988-90).  

 

Obr. 1.18. Šumava Lipno. 
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Mapa obsahovala turisticky značené cesty, lyžařské a cykloturistické trasy. Značení bylo stejné jako na předchozím 

podkladě. Barevný odstín turisticky značených cest zůstal zachován. Lyžařské trasy byly zakresleny tečkovanou čarou 

a siluetou lyžaře u rozcestí. Cykloturistické značení bylo znázorněno buď symbolem cyklisty anebo dvojicí modrých 

koleček bez výplně. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s intervalem 10 m. Byla dotištěna kilometrová síť. Na druhé 

straně mapy byly uvedeny informace o turistických cílech v oblasti. 

1.2.18 Šumava Trojmezí. Soubor turistických map 1:50 000. 

Jedná se o zaktualizovaný dotisk pro rok 1997 (2. vydání). Původní redakční uzávěrka byla 1. 11. 1994. Vydal ji KČT 

Praha. Zpracoval a vytiskl ji Vojenský kartografický ústav Harmanec (rozsah mapy viz příloha C). Pro zpracování byly 

využity tiskové podklady topografických map AČR. Mapu poskytl SOA Plzeň pod označením 2z 14 409.  

Mapa obsahovala turisticky, cykloturisticky a lyžařsky značené trasy. Značení bylo podobné jako na předchozím 

podkladě. Barevný odstín turisticky značených cest zůstal zachován. Lyžařské trasy byly zakresleny tečkovanou čarou. 

Cykloturistické značení bylo znázorněno dvojicí barevných koleček bez výplně. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi 

s intervalem 10 m. Byla dotištěna kilometrová síť. Průběh komunikací přibližně odpovídal současnému stavu. Na druhé 

straně mapy byly uvedeny informace o turistických zajímavostech v oblasti. 

  

Obr. 1.19. Šumava Trojmezí. 

1.2.19 Šumava Železnorudsko 

Mapa byla vydána pravděpodobně v roce 2000 Kartografií Praha (rozsah mapy viz příloha C). Mapa neobsahuje 

redakční uzávěrku, datum vydání ani informaci o kolikáté vydání se jedná. Jediné datum je uvedeno na titulní stránce, 

a to v podobě popisku Concept 2000. Mapa se však shoduje obsahově s jinou, kterou jsem měla pro daný rok 

k dispozici. Z tohoto důvodu usuzuji, že byla vydána právě v roce 2000. Mapu poskytl SOA Plzeň pod označením 

2z 15 016. Na mapě není uveden výchozí mapový podklad. 

Mapa obsahovala turisticky značené cesty a cyklotrasy. Změnila se barva modře značených turistických tras, z původní 

tmavě modré na jasnější světlomodrou. Cyklotrasy byly zakresleny fialovou tečkovanou linií, dálkové trasy byly 

znázorněny symbolem cyklisty. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s intervalem 25 m. Byla dotištěna kilometrová 

síť. Průběh komunikací přibližně odpovídal dnešnímu stavu. Na mapě byly uvedeny informace o turistických 

zajímavostech v oblasti. 
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Obr. 1.20. Šumava Železnorudsko. 

1.2.20 Šumava Bayerischer Wald, Böhmerwald 1:75 000 

Mapa byla vydána firmou SHOCart ve Zlíně roku 2000, jednalo se o zimní turistickou mapu. Mapa neobsahovala bližší 

údaje o způsobu zpracování. Zasahovala přes celé zpracovávané území. 

Mapa obsahovala turistické cesty a několik druhů lyžařských tras (závodní běžecké, turistické běžecké: upravované 

a značené, turistické tratě). Lyžařské trasy byly vyznačeny různými typy fialových linií (plné, čárkované) a miniaturou 

lyžaře na rozcestí. Na mapě byly uvedeny dva druhy měřítek – grafické a číselné. Interval vrstevnic byl 10 m. Mapa 

byla doplněna souřadnicovou sítí o intervalu 5 km.   

Na druhé straně mapy byla umístěna legenda a detailní mapy lyžařských středisek. Dále byl na mapě uveden článek 

o lyžování na Šumavě a v Bavorském lese, informace o provozu hraničních přechodů, seznam informačních center, 

půjčoven lyžařského vybavení, hotelů atd. Článek pojednával o údržbě lyžařských tras a o lyžařských střediscích, 

v jeho závěru bylo uvedeno upozornění na možnou nevybuchlou munici na území bývalého vojenského újezdu. 

Součástí článku byly i rady a doporučení pro lyžaře. Článek byl přeložen do němčiny a angličtiny.  

 

Obr. 1.21. Šumava Bayerischer Wald, Böhmerwald. 

1.2.21 Šumava, Bayerischer Wald,  Böhmerwald 1:75 000 

Mapa byla vydána firmou SHOCart ve Zlíně roku 2002. Jednalo se o zimní mapu podobnou předchozí mapě. Mapa 

neobsahovala bližší údaje o způsobu zpracování. Zasahovala přes celé zpracovávané území. 
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Mapa obsahovala turisticky značené cesty a několik druhů lyžařských tras (závodní běžecké, turistické běžecké: 

upravované a značené, turistické tratě). Lyžařské trasy byly vyznačeny různými typy fialových linií (plné, čárkované) 

a miniaturou lyžaře na rozcestí. Byly uvedeny dva druhy měřítek – grafické a číselné. Interval vrstevnic byl 10 m. 

Mapa byla doplněna souřadnicovou sítí o intervalu 5 km.  

Druhá strana mapy byla obsahově shodná s předchozí mapou, ale lišila se uspořádáním. Byla zde umístěna legenda 

a detailní mapy lyžařských středisek. Mapa obsahovala článek o lyžování na Šumavě a v Bavorském lese, informace 

o provozu hraničních přechodů, seznam informačních center, půjčoven lyžařského vybavení, hotelů atd. Článek byl 

přeložen do němčiny a angličtiny.  

 

Obr. 1.22. Šumava Bayerischer Wald, Böhmerwald. 

1.2.22 Šumava – Trojmezí, Pláně 1:50 000 

Mapa byla vydána firmou SHOCart ve Zlíně roku 2004 (rozsah mapy viz příloha C). Mapa neobsahovala bližší údaje 

o způsobu zpracování.  

Mapa obsahovala turisticky značené cesty (barevný odstín zůstal zachován vzhledem k předchozí mapě) a dálkové 

cyklotrasy. Dálkové cyklotrasy byly zakresleny přerušovanou fialovou linií s číslem trasy. Na mapě byly uvedeny dva 

druhy měřítek – grafické a číselné. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s intervalem 10 m. Mapa byla doplněna 

kilometrovou sítí, dále byly na mapě uvedeny zeměpisné souřadnice.  

 

Obr. 1.23. Šumava – Trojmezí, Pláně. 
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Na druhé straně mapy byla umístěna legenda, panoramatická mapa Šumavy a informace k turistickým cílům. 

K některým textům byly přiloženy fotografie okolí.  

1.2.23 Šumava – Železnorudsko, Povydří, Churáňov 1:50 000 

Mapa byla vydána firmou SHOCart ve Zlíně roku 2005. (rozsah mapy viz příloha C). Mapa neobsahovala bližší údaje 

o způsobu zpracování.  

Mapa obsahovala turisticky značené cesty, cyklostezky a očíslované cyklotrasy. Odstín barev turistických tras zůstal 

vzhledem k předchozímu podkladu zachován. Cyklostezky byly znázorněny značkou cyklisty (v modrém poli). 

Cyklotrasy byly zakresleny fialovou linií a doplněny číslem trasy v barevném poli. Poprvé se na mapě objevují i tzv. 

sezónně uzavřené trasy, které byly zřízeny z důvodu ochrany přírody. Byly uvedeny dva druhy měřítek – grafické 

a číselné. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi s intervalem 10 m. Do mapy byla dotištěna kilometrová síť, na rámu 

byly uvedeny souřadnice v systému S-42 po 5´.  

Druhá strana mapy byla uspořádána stejně jako u předchozí mapy. Vpravo byla umístěna legenda, v dolní části 

panoramatická mapa Šumavy a v horní části byly uvedeny informace k turistickým cílům. K některým textům byly 

přiloženy fotografie okolí.  

 

Obr. 1.24. Šumava – Železnorudsko, Povydří, Churáňov. 

1.2.24 Šumava – Vimpersko. Soubor turistických map 1:50 000 

Mapa byla vydána společností TRASA s r.o., KČT. Zpracoval ji Vojenský kartografický ústav Harmanec (rozsah mapy 

viz příloha C). Redakční uzávěrka byla 28. 2. 2005. Měla jsem k dispozici 3. rozšířené vydání. 

Mapa obsahovala turistické cesty (modrá barva byla tmavší vzhledem k předchozímu podkladu), cykloturistické a 

lyžařské trasy, jejich stav odpovídal roku 2005. Cykloturistické i lyžařské trasy byly uvedeny s barevným značením. 

Lyžařské trasy byly znázorněny odpovídající tečkovanou barevnou linií, případně značkou lyžaře na rozcestí. 

Cyklotrasy byly zakresleny pomocí symbolu cyklisty a dvojice prázdných koleček s popiskem (dopravní značení) nebo 

pomocí barevného symbolu cyklisty a dvojicí plných koleček v odpovídající barvě (pásové značení). Mapa měla dva 

druhy měřítek – číselné a grafické. Obsahovala souřadnice v systému S-42 a kilometrovou síť. Výškopis byl znázorněn 

vrstevnicemi s intervalem 10 m.  
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Mapa obsahovala navíc 2 plány obcí (Volyně, Vimperk) a 2 detailní mapy (Kubova Huť, Churáňov). Na obálce mapy 

byla umístěna legenda. Z druhé strany mapy byly uvedeny informace o průběhu cest a zajímavostech v oblasti. Některé 

texty byly doplněny fotografiemi z okolí. 

 

Obr. 1.25. Šumava – Vimpersko. 

1.2.25 Šumava Trojmezí 1:50 000 

Redakční uzávěrka mapy byla 31. 3. 2007 (rozsah mapy viz příloha C). Mapa byla vydána v květnu 2007 společností 

TRASA s r.o. Vytiskl ji Vojenský kartografický ústav Harmanec. Topografický podklad byl získán od Zeměměřického 

úřadu a byl aktuální k roku 2006.    

Mapa obsahovala značené turistické cesty (modrá barva obsahovala větší podíl červené), cykloturistické a lyžařské 

trasy. Lyžařské trasy byly znázorněny tečkovanou barevnou linií, symbolem lyžaře na rozcestí, případně siluetou lyžaře 

u cest, které sloužily zároveň pěším a lyžařům. Cyklotrasy byly zakresleny čerchovanou růžovou linií s číslem 

(dopravní značení), příslušnou barevnou značkou (pásové značení) nebo v případě místního značení barevnou značkou, 

kterou tvořila v horním trojúhelníku odpovídající barevná výplň a v dolním trojúhelníku žlutá barva. Navíc mapa 

obsahovala jezdecké turistické trasy (označeny stejnou linií jako cyklotrasy, doplněny značkou jezdecké stezky -

 barevné kolečko v bílém čtvercovém poli). Mapa obsahovala souřadnice ve WGS-84 a kilometrickou síť. Výškopis byl 

znázorněn vrstevnicemi s 10 m intervalem.  

 

Obr. 1.26. Šumava Trojmezí. 
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Na obálce mapy byla uvedena legenda. Z druhé strany mapy byly uvedeny informace o turistických cílech v oblasti. 

Některé texty byly doplněny fotografiemi z okolí. 

1.2.26 Turistická mapa Správy NP a CHKO Šumava 

Mapa slouží pro vnitřní potřebu Správy NP a CHKO Šumava. Měla jsem k dispozici verzi aktuální ke dni 29. 2. 2008. 

Mapa neobsahovala žádné bližší informace o způsobu zpracování. Byla oboustranná, zasahovala přes celé 

zpracovávané území. 

Mapa obsahovala turistické a cykloturistické trasy. Barva turistických cest byla stejná jako na předchozím podkladě, 

cyklotrasy byly obecně znázorněny přerušovanou fialovou linií. Mapa obsahovala ještě místní okruhy (světle zelená 

přerušovaná čára) a naučné stezky (tečkovaná tmavě zelená čára). Obsah mapy byl značně zjednodušen z důvodu 

rychlé orientace ve změnách na jednotlivých cestách (např. kvůli značení cest v terénu). V mapě byly zakresleny jen 

nejvýznamnější vrcholy a obce. Výškopis zcela chyběl. Dále byly zakresleny silnice a železnice. Bylo uvedeno grafické 

měřítko (odpovídá přibližně 1:100 000), legenda a směrovka. 

 

Obr. 1.27. Aktuální turistická mapa pro rok 2008. 
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2 Postup zpracování podkladů 
2.1 Transformace 
Mapy byly nejprve transformovány na podkladovou mapu. Podkladová mapa byla získána z adresy [34]. Jednalo se 

o Základní mapu ČR 1:10 000. Tato mapa byla zvolena ze dvou důvodů. Prvním důvodem byla její dostupnost, druhým 

důvodem byl obsah. Na mapě byly zakresleny kromě jiného i neznačené lesní cesty, podle kterých jsem opravovala 

polohu zvektorizovaných turistických cest (přesnému zakreslení turistických cest často brání šířka barevné linie) 

a vrcholy kopců, které jsem využívala při transformaci jednotlivých podkladů jako identické body. 

Transformace byla, stejně jako v případě BP, provedena v programu Power Draft (studentská verze MicroStation), 

který ale nepodporoval službu WMS. Důvody, proč byl daný program zvolen, již byly podrobně rozepsány v BP (zdroj 

[56], kap. 4.1). Pro účely transformace byla proto podkladová mapa po částech uložena do formátu PNG (Portable 

Network Graphics). Poté byly jednotlivé části mapy usazeny pomocí shodnostní transformace do připravené 

souřadnicové sítě. Pro usazení mapy jsem použila shodnostní transformaci, aby nedošlo k deformaci jednotlivých částí 

mapy. Mapa byla využita pouze pro účely transformace a nebyla dále publikována. Mapová aplikace využívá 

mapových podkladů poskytnutých portálem Atlas.cz.  

Na mapu byly dále transformovány ostatní mapové podklady. V případě rovných a nepoškozených podkladů byla 

využita podobnostní transformace. Poškozené nebo překlesané mapy byly usazeny pomocí afinní transformace, která 

lépe vystihovala lokální deformace. Následující tabulka obsahuje hodnoty středních chyb, kterých bylo dosaženo při 

transformaci jednotlivých podkladů. Chybějící měřítka map byla dourčena kartometricky (označeno symbolem *). 

Tab.1 Protokol o transformaci 
 

mapa z roku měřítko  mp - skutečnost mp - mapa počet ident. bodů 

1924-29 1:75 000 45 m 0.60 mm 10 

1925 1:50 000 69 m 1.38 mm 10 

1926 (afin.) 1:200 000 75 m 0.38 mm 13 

1937 (afin.) 1:200 000* 150 m 0.75 mm 11 

1940-41 1:200 000* 124 m 0.62 mm 10 

1962-73 1:50 000 62 m 1.24 mm 11 

1973 1:100 000 83 m 0.83 mm 9 

1981 1:100 000 155 m 1.55 mm 12 

1989 1:50 000 23 m 0.46 mm 11 

1989 1:50 000 23 m 0.46 mm 10 

1991_07_22 1:50 000 20 m 0.40 mm 8 

1991_07_26 1:50 000 22 m 0.44 mm 10 

1991 1:50 000 20 m 0.40 mm 12 

1991_02_28 1:50 000 26 m 0.52 mm 10 
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mapa z roku měřítko  mp - skutečnost mp - mapa počet ident. bodů 

1992 1:50 000 22 m 0.44 mm 10 

1994 1:50 000 23 m 0.46 mm 9 

1995 1:50 000 20 m 0.40 mm 8 

1997 1:50 000 20 m 0.40 mm 12 

2000 1:50 000* 22 m 0.44 mm 11 

2000 1:75 000 22 m 0.29 mm 13 

2002 1:50 000 21 m 0.42 mm 12 

2004 1:50 000 22 m 0.44 mm 12 

2005 1:50 000 20 m 0.40 mm 9 

2005_02_28 1:50 000 17 m 0.34 mm 13 

2007 1:50 000 29 m 0.58 mm 12 

2008 1:100 000 19 m 0.19 mm 9 
 

2.2 Vektorizace 
Na základě zkušeností z tvorby bakalářské práce (zdroj [56]) byl zvolen jiný postup zpracování informací z map. Na 

následujícím obrázku je ukázka prvotního výstupu z BP, ukázka obsahuje zvektorizované cesty ze všech mapových 

podkladů. V rámci diplomové práce jsem se rozhodla vektorizovat cesty pouze z nejnovějšího mapového podkladu 

a teprve při zpětném srovnávání se staršími mapami (od nejnovějšího mapového podkladu k nejstaršímu) postupně 

doplňovat další cesty. Srovnání s ostatními podklady bylo prováděno pomocí tabulky v programu Microsoft Office 

Excel 2007 (kap. 2.3).  

 
Obr. 2.1. Ukázka zvektorizovaných cest – bakalářská práce[56] 

Důvodů pro změnu postupu bylo několik. Předně bylo zapotřebí zpracovat velké množství cest. Vektorizace každé 

mapy zvlášť by v tomto rozsahu byla příliš zdlouhavá. Rozeznat následně odkloněnou a zcela jinou, například 

souběžnou cestu bylo v méně přehledných úsecích komplikované již na území Železnorudska (Železnorudsko odpovídá 

rozlohou asi šestině celkové rozlohy NP Šumava), které jsem zpracovávala v bakalářské práci (zdroj [56]). Tabulka řeší 

daný problém lépe, protože se v daném okamžiku srovnává pouze jeden úsek cesty na podkladové a historické mapě. 

Snižuje se tak například riziko záměny cest.  
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Dalším důvodem bylo, že cesty budou po úsecích vloženy do databáze, proto bude potřeba mít uložené informace ke 

každému úseku cesty zvlášť. Nevýhodou tohoto postupu je vkládání nového rozcestí, kdy se vlastně zasahuje již do 

vytvořené struktury, a dohledávání, jak vypadal nově vložený úsek na novějších mapách. Srovnání jsem totiž prováděla 

od nejnovějšího podkladu k nejstaršímu.  

Při vektorizaci byla dodržována topologická pravidla. To znamená, že pokud v průběhu srovnání cest byla zjištěna 

nová cesta, již zvektorizované úseky byly v místě křížení s novým úsekem rozděleny a doplnilo se nové rozcestí. 

Rozdělení bylo potřeba zavést i do srovnávací tabulky. 

2.3 Příprava na srovnání cest 
Tato kapitola popisuje postup prací, které předcházely samotnému srovnání cest. Srovnávací tabulka je k nahlédnutí na 

obrázku 2.2. Tabulka představuje „databázi“ úseků cest rozlišených podle koncových rozcestí (1. a 2. sloupec tabulky). 

Navíc je uveden název cesty (3. sloupec), ke které náleží. Cesta je tvořena několika úseky. 

 
Obr. 2.2. Srovnávací tabulka 

První tři sloupce tabulky tedy slouží k identifikaci úseku cesty, v dalších sloupcích jsou vypsána data redakčních 

uzávěrek jednotlivých map (případně rok vydání). Některé mapy jsou platné pro určité období, tato období se v tabulce 

s některými roky překrývají, protože získaná mapa nemusela zasahovat přes celé území. Cesty jsem porovnávala podle 

nejnovějšího podkladu z roku 2008. Mapa obsahovala pouze turisticky značené cesty, naučné stezky a cyklotrasy. 

Lyžařské trasy a pojmenované neznačené stezky byly doplněny podle starších podkladů.  

Pod příslušným rokem jsou potom uvedeny změny, které se s daným úsekem udály. Ke každému úseku cesty se 

vztahují pro každý rok dvě buňky. V první je pomocí přepínače A/N označeno, zda se cesta na mapě objevuje či nikoli, 

případně že mapa na dané území nezasahuje. V druhé buňce je pomocí příslušných turistických značek zachyceno 

barevné značení. V této buňce se objevují ještě další poznámky: „zcela chybí“ (cesta není na mapě ani jako neznačená), 

„část mapy“ (mapa nezachycuje celý úsek), „část“ (cesta je na mapě zakreslena jen zčásti – dále nepokračuje anebo se 

odklání) nebo „obsah“ (cesta není na mapě z důvodu obsahu mapy).  



 24

Do přípravné fáze srovnání tedy patří sestavení srovnávací tabulky a její naplnění základními informacemi (počáteční 

a koncové rozcestí, název cesty). Názvy rozcestí se na jednotlivých mapách liší. Bylo potřeba rozhodnout, jakým 

názvům dát přednost. K jižní polovině Národního parku Šumava (konkrétně okolí Stožce, Nové Pece a Strážného) 

a k některým menším oblastem na severu byly pořízeny fotografie rozcestníků přímo v terénu. Těm byla dána přednost, 

pro lepší orientaci byla tato rozcestí v mapě barevně odlišena. V jižní polovině NP byly zbylé názvy rozcestí převzaty 

z mapy z roku 2007. V nejnovější mapě z roku 2008 rozcestí značená nebyla. Rozcestí v severní polovině byla 

vytvořena podle nejaktuálnější mapy, která byla pro danou oblast k dispozici. V mapě nepojmenovaná rozcestí byla pro 

účely identifikace očíslována.  

2.4 Srovnání cest 
Srovnávání bylo prováděno na základě zmíněné tabulky a příslušné mapy. Mapa byla promítnuta pod zvektorizované 

cesty (dle mapy Správy NP a CHKO z roku 2008). Poté byla kontrolována poloha všech úseků cest, zda se příliš 

neodchyluje od polohy představované zvektorizovanými liniemi. 

V první verzi tabulky se objevovaly ještě další poznámky (např. odklon). Tyto poznámky sloužily pro lepší orientaci 

v situaci v dané oblasti. Současně s tabulkou byla totiž zpracovávána mapa, kde byly zakreslovány všechny odklony 

v průběhu srovnání. Díky tomu bylo možné lépe odhadnout, zda je odklon způsoben generalizací mapy či nikoli (pokud 

se objevoval opakovaně). V případě, že se nejednalo jen o odlišné zakreslení v mapě, byla původní cesta rozdělena na 

menší úseky. Každý úsek byl znovu porovnán se všemi předchozími podklady a byla k němu vyplněna příslušná řádka 

v tabulce. Tímto se tedy postupně odstranily všechny nejednoznačnosti v průběhu cest. 

Některé úseky jsou v tabulce barevně odlišeny: 

• modrá znamená cestu, která se objevuje nově, 

• červená představuje menší úseky, které původně tvořily jeden úsek cesty, 

• oranžová znamená různé úseky se stejnými rozcestími. 

2.5 Zpracování vývoje cest 
Celkový vývoj konkrétní cesty byl sepsán na základě dílčích informací popisujících vývoj jejích jednotlivých úseků. 

Ten byl zpracován pomocí údajů sepsaných v tabulce. K tomuto účelu byla vytvořena série tabulek s následující 

strukturou. 
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Obr. 2.3.  Schéma vazeb mezi tabulkami 

Tabulky Barva, Rozcestí a Typ změny jsou číselníky. Tabulka Cesta obsahuje navíc sloupec Poznámky (na obrázku 

není zobrazen), kde bylo možné zaznamenat některé doplňující informace ke konkrétní cestě (např. nezobrazitelné 

změny – pokud cesta byla téměř na každé mapě zakreslena s jiným průběhem – zakreslil se jeden nejnovější/nejčastější 

průběh a ostatní odklony byly zaznamenány do poznámky).  

Následující obrázek (obr. 2.4.) nastiňuje strukturu tabulky Úsek. Červeně označené položky jsou odkazy do tabulek 

Cesta, Rozcestí, Úsek. Z důvodu lepší přehlednosti byly jednotlivé cesty barevně odlišeny, zejména kvůli lepší 

orientaci v další tabulce Změna, kde ke každému úseku příslušel různý počet řádků. 

 

Obr. 2.4. Tabulka Úsek 

Struktura tabulky Změna je patrná z obrázku 2.5. Červeně psané položky byly opět doplňovány automaticky pomocí 

vzorců. Červeně podbarvená hodnota -99 byla zvolena úmyslně, aby nedošlo k záměně s nějakým rokem. 

Představovala totiž časové období před rokem 1836. Všechny zmíněné tabulky byly přípravou pro databázi, do které 

byly takto utříděné informace následně vkládány.  

Časový interval změny zohledňoval obsah map (zda obsahují lyžařské a cykloturistické značení – v závislosti na této 

skutečnosti se pak rozšiřoval či zužoval). Pokud nebyl vývoj přeznačení z tabulky zcela patrný (sousední mapy střídavě 

obsahovaly a neobsahovaly lyžařské trasy a cyklotrasy), do tabulky změn byl zaznamenán nejpravděpodobnější vývoj 

a skutečnost o obsahu map byla uvedena do sloupce Poznámka v tabulce Úsek.  
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Obr. 2.5. Tabulka Změna – vývoj úseku s id 800 
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3 Kartografické vyjádření vývoje 
3.1 Databáze 
Databáze byla vytvořena na databázovém stroji PostgreSQL. K přístupu do databáze byl využit defaultní klient 

PgAdmin. Struktura databáze je patrna z následujícího obrázku (3.1). 

 

Obr. 3.1. Schéma databáze 

Atributová složka je reprezentována černě znázorněnými tabulkami. Modré tabulky jsou pohledy vytvořené z modře 

ohraničených základních tabulek. Ve schématu jsou z důvodu přehlednosti zakresleny pouze základní pohledy. Červená 

tabulka představuje prostorovou složku, která je reprezentována konkrétně sloupcem xy typu point.  

Vzhledem k tomu, že bylo potřeba zobrazovat ikonky rozcestí na příslušných bodech, není cesta (resp. její úsek) 

uložena ve formě polylinie. To má nevýhodu z hlediska duplicity bodů rozcestí v databázi a částečně z hlediska 

topologie. Z hlediska možnosti vykreslování ikonek a vzhledem k jednorázovému vykreslení cest však toto řešení 

považuji za nejoptimálnější. 

Vazba mezi tabulkami ÚSEKY a ROZCESTÍ je zapsána netradičně, proto uvedu vysvětlení, jak je myšlena. Každý 

úsek má dvě rozcestí – počáteční a koncové. Naopak z jednoho rozcestí může vycházet více úseků. Podobně je to se 

vztahem tabulky ZMĚNY a ZDROJE, zdroj je reprezentován rokem vydání, změna je vztažena k určitému období. 

Zdroj tedy může být ve změně obsažen jako počáteční anebo koncový údaj. Vazba mezi tabulkou ROZCESTÍ 

a pohledem SMĚROVKY také není zapsána tradičním způsobem. Na jednom rozcestí může být více směrovek. 

Rozcestí se může ve směrovce vyskytovat ve dvou podobách – jako start a jako cíl. 

Na následujících obrázcích je znázorněna struktura jednotlivých tabulek. Pod nimi je uvedeno vysvětlení některých 

méně zřejmých názvů sloupců. 
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Obr. 3.2. Tabulka BODY 

Číselná hodnota ve sloupci poradi odpovídá pořadí bodu v dané cestě. Sloupec meritko obsahuje číselný kód měřítka, 

při kterém se má bod začít vykreslovat. Měřítka jsou označena čísly 7-12 (7 = 1:125 000, 8 = 1:64 000, 9 = 1:32 000, 

10 = 1:16 000, 11 = 1:8 000, 12 = 1:4 000). Položka id_rozcesti je nulová v případě, že bod není rozcestím. 

 
Obr. 3.3. Tabulka CESTY 

Sloupec popis obsahuje informace o konkrétní cestě, ve sloupci jmeno je uložen název cesty. Pokud se jedná o oficiální 

název, je ve sloupci typ uvedena hodnota 2, jinak 1. 

 

Obr. 3.4. Tabulka ROZCESTI 

Ve sloupci nazev je uveden buď oficiální název z mapy (terénu), anebo název odvozený od blízkého místa, případně 

číselné označení. Ve sloupci napis je uveden zkrácený název, který se zobrazuje v informačních bublinách a na 

ikonkách rozcestí (pokud se jedná o oficiální). Typ rozcestí je zaznamenán ve stejnojmenném sloupci pomocí hodnot 

1 - neoficiální/2 - oficiální.  

 

Obr. 3.5. Tabulka USEKY 

Ve sloupci poznamka je uvedena poznámka z posledního sloupce tabulky Úseky z kapitoly 2.5.   

 

Obr. 3.6. Tabulka ZMENY 
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Ve sloupcích id_od a id_do jsou uvedeny odkazy do tabulky ZDROJE. 

 

Obr. 3.7. Tabulka OZNACENI 

Následující tři tabulky jsou pouze číselníky. 

 

Obr. 3.8. Tabulka ZMENY_TYPY 

 
Obr. 3.9. Tabulka ZDROJE 

 
Obr. 3.10. Tabulka BARVY 

Informace uložené v tabulkách z kapitoly 2.5 byly pomocí skriptů importovány do databáze. Dále byly připojeny 

informace a vektory cest ze Železnorudska, zpracované v rámci BP. Tato data byla přizpůsobena struktuře databáze, 

původně byly cesty a úseky vedeny současně. Do databáze bylo přistupováno pomocí jazyka PHP (Hypertext 

Preprocessor). 

3.2 Vlastní mapová aplikace 
Mapová aplikace byla vytvořena s využitím AMapy API (zdroj [7]). AMapy API je služba umožňující nejen vložení 

mapy na stránku, ale také vytvoření nové mapové aplikace. Pro získání přístupového klíče byla nutná registrace. 

K dispozici jsou například funkce pro připojení vlastních mapových vrstev, vykreslení vektorových tras, vytvoření 

informační bubliny pro krátké textové zprávy, bubliny s integrovanou galerií a s možností zobrazení HTML stránky 

(nastavitelná velikost bubliny).  

AMapy API dále obsahuje předpřipravené třídy pro vlastní ovládací prvky a značky (uzpůsobeno pro velké množství 

značek). Služba podporuje tři souřadnicové systémy: S-42, S-JTSK a WGS-84. Součástí API jsou i předpřipravené 

třídy pro vlastní ovládací prvky a značky. K dispozici je stručná dokumentace a řada příkladů.  
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API je uzpůsobeno pro různé druhy ovládání - dvojklik levým tlačítkem myši (přiblížení obrazu), pravým tlačítkem 

(oddálení) a ovládání kolečkem. Dvojklik umístí novou pozici do středu mapy, kolečko myši pozici zachová, tzv. 

sofistikovaný zoom. Další součástí jsou metody pro počítání průsečíků obdélníků a úseček. 

Vizualizace dat z databáze byla vytvořena pomocí technologie DHTML (Dynamic HTML, technologie tvorby 

dynamických internetových stránek). K přístupu k datům (obslužným skriptům v PHP) byla využita zejména 

technologie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML, moderní webová technologie sloužící k aktualizaci obsahu 

stránek bez nutnosti jejich opakovaného načítání). Interaktivita aplikace byla zajištěna pomocí skriptovacího jazyka 

JavaScript.  

Mapová aplikace (obr. 3.11) je přístupná na adrese http://turistika.geomatik.cz/. V pravé a v dolní části okna aplikace 

jsou umístěny zásuvné informační panely. V pravém panelu se nachází legendy a barevná stupnice. V dolním panelu 

(defaultně zasunut, lze vyvolat kliknutím na více informací vpravo) jsou uvedeny základní informace, vysvětlení 

legendy. 

 
Obr. 3.11. Náhled mapové aplikace 

Mapovým podkladem je ortofoto poskytnuté portálem Atlas.cz. Byly přidány další vrstvy: vrstva s celkovým vývojem 

a tři vrstvy s vykreslením stavu k danému roku. Přepínače vrstev se nachází v horní části mapy. Změny jsou v databázi 

uloženy k období, ve kterém pravděpodobně nastaly. Pro vykreslení vývoje byl zvolen „jistý interval změny“, tzn. pro 

vznik je uveden rok, kdy se cesta poprvé objevila na mapě a pro zánik rok posledního výskytu na mapě. Slova vznik 

a zánik se vztahují k výskytu úseku na mapě. Pro oblast NP Šumava byly navíc zaznamenány informace o vývoji 

turistického značení, nejsou však součástí grafického znázornění vývoje, jsou uvedeny pouze v textové podobě 

v informačních bublinách.   

http://turistika.geomatik.cz/
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Vykreslení stavu úseků/cest k danému roku probíhalo následujícím způsobem. Pokud existoval přímý záznam ve 

změnách, byl použit. Pokud neexistoval přímý záznam (mapa nezasahovala), byl úsek vykreslen v závislosti na 

následujícím záznamu. Jinými slovy, pokud cesta mohla vzniknout v období zahrnující daný rok, byla vykreslena. 

Jestliže cesta mohla k danému roku zaniknout, vykreslena nebyla.  

Na následujícím obrázku je znázorněna legenda ikonek. Turistické, cykloturistické a lyžařské značení bylo zvoleno 

tradičním způsobem. Navíc byly doplněny dvě ikonky pro rozcestí. Ikonka tabulky byla zvolena pro oficiální rozcestí 

(v mapě, v terénu oficiálně pojmenováno), jelikož umožňuje zobrazit název rozcestí. Ikonka neoficiálního rozcestí byla 

zvolena v podobě stromu, protože strom symbolizuje přírodu (tedy rozcestí uprostřed přírody, bez zásahu člověka 

v podobě turistického rozcestníku). Takové rozcestí vzniklo například křížením cest z různých časových období anebo 

jen nebylo pojmenováno. 

 
Obr. 3.12.  Legenda ikonek 

Na obrázku 3.13. je znázorněna legenda vývojové mapy spolu s použitou barevnou stupnicí. Barevná stupnice byla 

zvolena jako přechod barev žlutá-zelená-modrá, protože byla pro daný objem časových dat nejlépe čitelná. Legenda 

byla vytvořena tak, aby umožňovala nést dvojí informaci - o druhu změny, která u dané cesty proběhla (typ čáry) 

a o období, ve kterém tato změna nastala (barva linie nebo puntíku).  Nezaniklá cesta je znázorněná jednoduchou plnou 

čarou, zaniklá cesta je zakreslená plnou čarou s puntíkem. Pokud u cesty proběhlo více změn, je příslušná linie 

vykreslena pomocí více barevných úseků s puntíky, či bez.  

Upřesním na příkladu. Pokud cesta vznikla, zanikla, byla znovu obnovena a poté opět zrušena, je vykreslena 

následujícím způsobem. Je rozdělena na opakující se barevné úseky stejné délky (každý úsek má barvu podle roku 

vzniku / obnovení), barevným puntíkem na příslušném úseku linie je zachyceno uzavření / zánik. 

 
Obr. 3.13.  Legenda vývojové mapy 
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Následující obrázek zachycuje legendu pro vrstvy znázorňující konkrétní stav úseků k vybraným rokům. Barvy 

turistického značení byly zvoleny tradičně (červená, modrá, zelená, žlutá). Lyžařské cesty jsou znázorněny oranžovou 

barvou, cyklostezky fialovou, naučné stezky tmavě zelenou a neznačené cesty jsou zakresleny světle šedou barvou. 

Legenda nerozlišuje barevné značení lyžařských a cykloturistických tras. U násobného turistického značení je využito 

vícebarevných úseků jako v případě vrstvy vývoj. 

 
Obr. 3.14.  Legenda map k rokům 

Ve všech vrstvách se na rozcestích zobrazují ikonky rozcestí – tabulka s popiskem anebo stromek. Ikonky se zobrazují 

v závislosti na měřítku mapy. Ikonky oficiálního rozcestí se zobrazují od měřítka 7, ikonky neoficiálního rozcestí od 

měřítka 9. 

Při větším přiblížení se na cestách začínají vykreslovat ikonky turistické značení (aktuální k roku 2008). Někde je 

uvedeno i lyžařské značení, přestože mapa z roku 2008 lyžařské značení neobsahovala. Jedná se o případy, kdy byla 

cesta podle předchozích map od určitého roku beze změny lyžařská. V tomto případě je tedy ponecháno lyžařské 

značení a v poznámce je uvedeno, že podle mapy z roku 2008 nelze spolehlivě rozhodnout, zda cesta zůstává lyžařská. 

Jedná se vlastně o specifický příklad z kap. 2.5, odst. 5. 

Ikonky turistického značení se vykreslují od měřítka 8 pro úseky obsahující více než 50 bodů. Od měřítka 9 se ikonky 

vykreslují na všech úsecích. Na úsecích nad 50 bodů se v měřítku 10 přidá druhá značka. V měřítku 11 přibude další 

značka pro úseky nad 50 bodů a pro úseky s 20-50 body.    

Ikonky rozcestí i turistického značení jsou klikatelné. Po kliknutí na ikonku rozcestí se zobrazí rozcestník se směry, 

kam je možné pokračovat v cestě. Na vybraných rozcestích se po zvětšení informační bubliny navíc zobrazí informace 

o rozcestí – zajímavosti, historie a fotografie rozcestí, případně okolí, pořízené v terénu (viz příloha A). Příloha A 

obsahuje informace k 127 rozcestím rozloženým po celém území NP Šumava. Rozložení rozcestníků s doplňující 

informacemi je patrné z obrázku 3.15.  
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Obr. 3.15. Rozložení rozcestníku s doplňujícími informacemi 

Rozcestníky jsou také interaktivní a slouží k posunutí obrazu mapy k dalšímu možnému cíli cesty.  

Po kliknutí na ikonku turistického značení se zobrazí stručná historie změn, které se s danou cestou udály. Informační 

bublinu je možné zvětšit a vypíše se podrobnější historie. Dále se u vybraných cest vypíší zajímavosti o dané cestě (viz 

příloha B). Příloha B obsahuje informace k 11 cestám. Jedná se o naučné stezky a historicky významné/pojmenované 

cesty (Rudolfova cesta, Zlatá stezka atd.). 
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4 Zhodnocení vývoje cest 
4.1 Historie Šumavy 
Bez znalosti historie nelze pochopit, proč se cesty na mapách opakovaně objevovaly a pak znovu mizely. Z tohoto 

důvodu uvádím následující kapitoly, které poskytnou potřebné odpovědi. 

4.1.1 Zřizování turistických staveb na Šumavě 

Informace pro tuto kapitolu byly čerpány ze zdrojů [2] a [19]. Jelikož jsem nenašla jiný vhodný zdroj, je kapitola 

sepsána převážně jako stručný obsah prvního zdroje. Zdroj [2] se věnuje obecně počátkům turisticky na Šumavě, v této 

kapitole jsem vyzdvihla informace vztahující se k oblasti Železnorudska a NP Šumava. Historie turistiky na 

Železnorudsku byla zpracována již v BP (zdroj [56], kap. 1), proto jsem tuto kapitolu pojala z hlediska rozvoje 

turistických staveb v oblasti. Počátky turistiky jsou spojeny s Železnorudskem, proto je této oblasti v kapitole věnována 

velká pozornost.  

První turisticky známou oblastí bylo Železnorudsko, zejména kvůli Černému a Čertovu jezeru. Oblast Železnorudska 

byla zpracována v bakalářské práci. Nebyl však zohledněn vývoj turistického značení. Grafický výstup obsahuje pouze 

informace o tom, zda se cesta na mapě objevovala jako turisticky značená či nikoli. 

Pro podporu turistiky byly budovány různé stavby sloužící jako ubytovací zařízení anebo rozhledny. Rozhledna stávala 

například v 19. století na vrcholu Huťské hory nad Zhůřím (dnešní rozcestí U Věže). Koncem 19. století byla 

vybudována rozhledna na Plechém a Boubíně. Další rozhledny byly vybudovány na Pancíři a Můstku. Tyto vznikly 

jako součást turistických chat. Chatu na Pancíři, zvanou Mattušova chata, postavil klatovský KČT v roce 1923. Zůstala 

zachována dodnes. Chata na Můstku byla vybudována v roce 1924 německým majitelem. KČT ji koupil o 11 let 

později. Po 2. světové válce sloužila jako rekreační středisko ČSD. V roce 1993 zcela shořela.  

Dalším vyhlídkovým místem býval Poledník. Na počátku 60. let 20. století zde bylo postaveno odposlechové vojenské 

zařízení, sloužilo do roku 1990. Objekty byly zbořeny a věž byla přestavěna na rozhlednu. 

Ubytování zpočátku zajišťovali místní (např. hajný v Jezerní hájovně pod Černým jezerem). Jedna z prvních 

ubytovacích chat vznikla na Špičáku přestavěním jídelny stavitelů železniční trati. Původně měla 20 lůžek, do roku 

1926 byla kapacita zvýšena na 160 lůžek. Na Železnorudsku již v té době stávalo značné množství ubytovacích 

zařízení. Turistické ubytovny vznikaly i na německé straně. První vznikly na Třístoličníku a Javoru (1885).   

Na břehu Černého jezera stávaly celkem tři chaty. První byla postavena v roce 1878, jednalo se o tzv. Gloriet 

(čtvercový dvoupatrový přístřešek). Po požáru zde byla postavena dřevěná restaurace, která byla ve 20. letech 

20. století přestavěna na dvoupatrový penzion. Penzion později sloužil pro ubytování roty Pohraniční stráže, shořel 

v 50. letech 20. století. 

Od počátku 20. let do 2. světové války vystavěly KČT a SKI kluby řadu turistických chat od Železnorudska až 

k Plešnému jezeru.  
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Na Jezerní hoře postavil plzeňský SKI klub v roce 1922 dřevěný srub. Byl využíván při dálkových hřebenových 

trasách. V roce 1930 vyhořel. V blízkosti byla postavena nová chata. V roce 1932 disponovala dokonce ústředním 

topením. Chata později také vyhořela a byla vybudována třetí – jejímu plnému otevření zabránila 2. světová válka. 

 V roce 1911 byla postavena Lucemburská chata na Plešném jezeře. Nechala ji vystavět schwarzenberská knížecí lesní 

správa. Sloužila k ubytování lesního personálu a účastníků lovů. Byla převzata KČT a přestavěna (14 lůžek ve 

4 pokojích). Chata byla rozšířena ve 30. letech 20. století (46 lůžek ve 12 pokojích). Chata se nacházela v hraničním 

pásmu a sloužila Pohraniční stráži. Koncem roku 1952 chata vyhořela. Ihned se začalo se stavbou nové zděné budovy 

spolu s dvojdomkem a jedním finským dřevěným domkem. Vojáci tuto stavbu opustili po roce 1981 a objekty začaly 

chátrat. Zanikly pravděpodobně kolem roku 1989. Dnes se zde nachází terénní stanice strážní služby NP Šumava. 

U Pramene Vltavy stával dřevěný přístřešek. V roce 1923 zde volyňský KČT postavil chatu. Chata měla kamennou 

podezdívku a nad ní byla postavena dvě dřevěná patra. Chata nabízela občerstvení a ubytování. Za války sloužila jako 

pracovní tábor. Po zřízení hraničního pásma zpustla a v roce 1953 byla zbořena. Dodnes zůstaly zachovány zbytky 

základů. V nedaleké osadě Bučina stávaly tři velké hotely (Pešlova chata, Hotel na Alpské vyhlídce a Zanellův 

Tyrolský hostinec). 

V roce 1925 byla postavena Klostermannova chata na Modravě (celkem 79 lůžek ve dvou větších sálech a v 28 

pokojích). V době 2. světové války sloužila jako rekreační středisko Hitlerjugend, po válce Škodě Plzeň. Zůstala 

zachována v původní podobě dodnes, není majetkem KČT. 

V Prášilech stávala poměrně velká chata (více než 50 lůžek). Byla vybudována KČT v původní budově pivovaru, který 

ukončil 1928 provoz. O rok později byl přestavěný objekt otevřen. Chata byla zbořena armádou, patrně v době 

hraničního pásma anebo za doby existence vojenského prostoru Dobrá Voda (viz kap. 4.1.2). V roce 1997 byla 

v blízkosti postavena nová chata. Z původní se zachovaly základy a sklep. 

Dalším typem ubytovacího zařízení byly studentské noclehárny. Studenti zde mohli pobýt zcela zdarma anebo s velkou 

slevou, pokud vlastnily průkaz s razítkem KČT (KČST). Tato zařízení se nacházela ve školách anebo v hostincích. 

Vyžívala se především o prázdninách, měla svá pravidla a dozorce. Nacházela se například v Želnavě, na Filipové Huti, 

Kvildě, Javoří Pile, Srní, v Prášilech a ve Vchynicích-Tetově. Někdy tato zařízení využívali i dospělí členové KČT 

(KČST). 

4.1.2 Vliv historických událostí na turistiku na Šumavě 

Informace k této kapitole byly získány ze zdrojů [2] a [62]. 

Po zabrání pohraničí v roce 1938 zůstala součástí republiky jen část Pošumaví. Nejvyšší horou české části Šumavy se 

stal  Javorník (1089 m n.m). Po okupaci Československa v roce 1939 byla zatčena celá řada turistických cvičitelů 

a funkcionářů, což mělo negativní dopad na turistiku. Členové některých odborů a bývalého Sokola podnikali 

příležitostně výlety pěšky a na kolech (lyžařské oblasti připadly Říši).  

Turistická činnost byla obnovena až po roce 1945. KČT začal pořádat turistické akce a pokračovalo se ve značení cest. 

V roce 1945 došlo k formálnímu sjednocení turistických organizací. Po roce 1948 byly zrušeny studentské ubytovny 
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a majetek KČT a Sokola přešel do roku 1951 pod správu Revolučního odborového hnutí, státní správy, národních 

výborů a podniků. 

V 50. letech 20. století byl pod záminkou zahraniční diverze znemožněn volný pohyb přes západní hranici. Bylo 

vytvořeno hraniční pásmo, kde byl jakýkoli pohyb přísně střežen Pohraniční stráží. Vstup byl možný pouze výjimečně 

na zvláštní povolení. Pásmo zasahovalo až 8 km od státní hranice. V letech 1951-1990 se nacházel v blízkosti hranic 

ženijně-technický zátaras (železná opona). Nejblíže hranici bylo pásmo překrytí, následovalo pásmo signálů a nejdále 

bylo pásmo přístupů, které bylo místy široké až 50 km.  

Vznik hraničního pásma znamenal vysídlení vesnic a samot (v Prášilech je pomník s názvy zaniklých obcí, obr. 4.1) 

a zrušení turistických tras. Na turistických mapách chyběly příhraniční oblasti. 

 

Obr. 4.1. Zaniklé obce (zdroj[38]) 

Později byl uvolněn přístup k Černému a Čertovu jezeru. V letech 1966-1970 bylo možné za doprovodu příslušníků 

Pohraniční stráže a se zvláštním  povolením vstoupit na hráz Plešného jezera. Na obr. 4.2 je pohled na budovu roty 

Pohraniční stráže na břehu jezera. Fotografie byla pořízena ze skalní vyhlídky na protějším břehu. 
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Obr. 4.2. Rota na Plešném jezeře (zdroj[62]) 

V 70. letech se znovu posunulo hraniční pásmo, byl znovu znemožněn přístup k Plešnému jezeru. Jezera Laka 

a Prášilské byla nepřístupná po celou dobu 1951-1990. 

Turisté se snažili rozšířit síť turisticky značených tras (TZT). Tehdejší Svaz turistiky ČSTV organizoval turistické 

pochody a přechody Šumavy (týdenní akce „S batohem šumavskými hvozdy“ – pořádána každé 2 roky, zimní přejezd 

Šumavy). S problémy byly pořádány vodácké turistické jízdy zdatnosti (VTJZ, vodácké závody). Konaly se na Otavě 

na Čeňkově Pile. Přespávalo se v tělocvičnách, ve třídách, hospodách apod. Kapacita těchto akcí byla omezená, vše 

probíhalo pod přísným politickým dohledem a pod dohledem Pohraniční stráže.  

Po roce 1989 byly oblasti opět zpřístupněny. Drátěné zátarasy byly odstraňovány teprve v letech 1990-1991. Již v roce 

1989 však byly provizorně označovány staré turistické cesty. V roce 1991 se znovu začaly instalovat rozcestníky 

a směrovky podél cest. Trasy byly postupně přeměřeny a znovu zprovozněny. 

Specifickou minulost měla oblast v okolí jedné z nejstarších obcí na Šumavě Dobrá Voda (Březnice, 11. století). Obec 

byla původně rychtou a později poutním místem. Oblast byla v letech 1953-1999 uzavřena a v obci se usídlilo 

velitelství vojenského prostoru. Velitel byl zároveň starostou.  

Vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda (VVP Dobrá Voda) byl zřízen v roce 1952 v souvislosti se vznikem železné 

opony a byl zrušen v roce 1991. V roce 1990 měl rozlohu 17 080 ha. Severní hranici prostoru tvořila silnice 

Hartmanice – Železná Ruda, jižní hranici státní hranice s Německem. Ve VVP se nacházely například Prášily (jediná 

obec, která se zachovala), Poledník, Laka, Prášilské jezero, Křemelná. Informace k tomuto odstavci byly získány ze 

zdrojů [9], [53].  

Stavení v řadě obcí byla zničena vojáky, sloužila například jako cvičné terče pro dělostřelce (zdroj[36], [23]). Jednalo 

se o obce: Dolní a Horní Steindlberg (Ždánidla), Gsenget, Horní Huť, Formberg, Liščí Díra, Grunbergrova Huť, 

Neubrunn, Seeberg, Seckerberg, Sonnberg (Slunečná), Gruberg, Stodůlky (Stadeln), Paště, Velký Bor, Vysoké lávky, 

Frauenthal, Hůrka (Hurkenthal), Zhůří, Nová Studnice, Zelná hora a další. 
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Po zrušení VVP bylo z bývalého vojenského objektu v Dobré Vodě vytvořeno židovské muzeum pojmenované po 

Šimonovi Adlerovi. Zdejší kostel i Vintířova kaplička byly opraveny. 

4.2 Vývoj cest 
Z kapitoly 4.1.1 je zřejmé, že turistika zaznamenala svůj rozkvět zejména na počátku 20. století. Důkazem je řada 

turistických zařízení vzniklých v této době, která poskytovala turistům občerstvení, případně nocleh a tvořila tak opěrné 

body na turistických cestách:  

• 1911 – Lucemburská chata na Plešném jezeře, 

• 1923 – Mattušova chata na Pancíři, 

• 1923 – chata u pramene Vltavy 

• 1924 – chata na Můstku 

• 1925 – Klostermannova chata na Modravě 

• 1928 – ubytovna v Prášilech 

• aj. 

V rámci diplomové práce jsem pracovala s 862 úseky cest. Převážná většina (80.3%) těchto úseků se vyskytovala na 

mapách již v předválečném období.   

Úpadek turistiky nastal po zabrání pohraničí (1938) a po okupaci Československa (1939). V rámci srovnávání map 

jsem zaznamenala celkem 492 zániků (z toho 17.5% bylo opakovaných, 2-3- násobných) a 384 obnov (z toho 12.2% 

bylo opakovaných, 2- násobných). V období do roku 1937 zaniklo/bylo odstraněno z mapy 13.8% úseků, z toho 3.4% 

úseků bylo v průběhu tohoto období znovu obnoveno/zakresleno. Po válce byla turistická činnost obnovena. 

V příhraničních oblastech následně zcela zanikla zřízením hraničního pásma (po 1948) a později železné opony (1951-

1990). V období 1937-1991 zaniklo/bylo odstraněno z mapy 25.8% úseků (z toho 17.1% podruhé) a ve stejném období 

bylo 32.7% všech úseků znovu zakresleno/obnoveno (z toho 8.5% podruhé).  

Na následující mapě (Obr. 4.3) je zrekonstruován průběh ženijně-technického zátarasu (ŽTZ) podle původních map 

Pohraniční stráže (zdroj [63]). Na dvou úsecích mapy nenavazovaly. Jedná se úsek jižně od Modravy v délce 3.2 km 

a o úsek u vrcholu Hamerský les v délce 650 m. Úseky byly dotvořeny přímým spojením sousedních koncových bodů 

ŽTZ.  
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Obr. 4.3. Oblast za železnou oponou 

Další příčinou zániku cest byl VVP Dobrá Voda a k němu zřízený stejnojmenný Vojenský újezd (1. 2. 1952) – dále 

souhrnně označováno VVP. Následující mapa (Obr. 4.4) byla vytvořen na základě informací sepsaných v kapitole 4.1.2 

a je tedy pouze orientační. Zejména východní hranice vojenského prostoru je zakreslena velice přibližně. Nezískala 

jsem potřebné informace pro přesnější rekonstrukci. Zvolila jsem ji tedy na jihovýchodě shodnou s hranicí obce Prášily 

a na severovýchodě s hranicí obce Paště, jelikož nejlépe vymezovala území definované zaniklými obcemi z kapitoly 

4.1.2. 
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Obr. 4.4. Přibližný zákres VVP (VÚ) Dobrá Voda 

Po roce 1989 se opět začala rozvíjet turistika. O rok později bylo zahájeno odstraňování zátarasů. Obnovovaly se staré 

turistické cesty (5.9% všech úseků, z toho 45.1% podruhé). V roce 1991 vznikl NP Šumava a byla provedena tzv. 

zonace jeho území. Později vznikly klidové zóny. Následkem bylo, že některé cesty byly zpřístupněny turistům pouze 

sezónně (například cesty v klidové zóně u vrcholu Ždánidla a Poledník) a některé jiné cesty, značené v předválečném 

období, již nebyly obnoveny vůbec, například v oblasti Modravských slatí (Rokytská slať, Roklanská slať, Přední 

a Zadní Mlynářská slať, Šárecká slať a Novohuťské močály). 

Po roce 1991 vzniklo 8.5% zpracovávaných úseků. Cesty vznikaly převážně jako lyžařské. Na stejné období připadá 

13.2% zániků (z toho druhý zánik tvoří 61.5%, třetí zánik úseku 10.8%).  
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Závěr 
Diplomová práce navázala na bakalářskou práci [56]. V rámci diplomové práce bylo rozšířeno území na NP Šumava 

a byla změněna prezentace výsledků, z původního analogového výstupu do mapové aplikace. Oproti bakalářské práci 

bylo navíc zohledněno turistické značení a byl zaznamenán také jeho časový vývoj.  

Změny v postupu zpracování oproti BP bych zhodnotila následovně. Ve srovnávací tabulce (kap. 2.3) a s ní související 

pomocné mapě jsem se lépe orientovala než v grafickém výstupu z BP (zdroj [56], str. 36, obr. 4.2.). Pomocná mapa 

neobsahovala zvektorizované cesty ze všech mapových podkladů, což se pozitivně odrazilo na její přehlednosti. 

Srovnávací tabulka byla dobrým základem pro tabulku celkového vývoje. Jelikož srovnávací tabulka obsahovala ke 

každému roku tehdejší značení cesty v podobě obrázku turistické značky, byl vývoj (přeznačení, zánik cesty atd.) dobře 

patrný.  

Bohužel právě volba obrázků značek a nikoli slovního popisu způsobila velký nárůst dat, která program (Microsoft 

Office Excel 2007) nedokázal bezchybně zobrazovat. Z tohoto důvodu byla data rozdělena celkem do třech souborů. 

Kdybych však znovu měla volit mezi obrázkovou a textovou podobou značek, opět bych vybrala obrázkovou. 

Obrázkovou podobu jsem totiž ve výsledku velmi ocenila. V rámci DP jsem zpracovávala celkem 862 úseků cest, ke 

kterým jsem evidovala přibližně 3500 změn.  Zpracování takového množství dat je velmi náchylné k chybě, proto je 

vhodné uchovávat data v co nejnázornější podobě a co nejjednodušším způsobem.  Obrázek turistické značky je obecně 

vžitý a myslím si, že pokud dojde k přeznačení, lidské oko lépe zachytí změnu barvy (např. z červené na zelenou) než 

změnu textu. V mém případě tomu tak bylo, zejména u vícenásobného značení.   

Zvektorizované cesty byly uloženy spolu se zjištěnými informacemi do databáze. Cesty byly vygenerovány 

jednorázově do čtyř vrstev. Nejdůležitější je vrstva vývoj, zachycující celkový vývoj cest, následují tři vrstvy 

zachycující aktuální stav k danému roku. Pro názornost byl zvolen stav k roku 1926 (období rozkvětu turistiky), k roku 

1973 (úpadek turistiky) a stav k roku 2008 (nejaktuálnější). Mezi vrstvami je možné přepínat. 

Na vývoj turistiky na území dnešního Národního parku měly velký vliv historické události. Zlomovými okamžiky bylo 

zabrání pohraničí 1938, okupace 1939, zřízení hraničního pásma v poválečném období, zřízení železné opony v době 

1951-1990 a zřízení VVP Dobrá Voda ve stejném období. Nepatrný vliv z hlediska zániku cest mělo zřízení 

chráněných území (zřízení I. zóny NP a následně klidových zón). Nejvíce cest vzniklo v předválečném období. 

Hlavním zdrojem informací byly mapy, údaje o vzniku, zániku, přeznačení atd. jsou tedy uvedeny s ohledem na obsah 

jednotlivých map. Délku intervalů jednotlivých změn ovlivňoval mimo jiné rozsah jednotlivých mapových podkladů. 

Vzhledem k tomu, že na území Národního parku a Železnorudska se nachází 725 rozcestí, nejsou bližší informace 

uvedeny ke každému rozcestí. Vybrala jsem pouze několik, které jsem osobně navštívila a pořídila k nim fotografie. 

Podobně nejsou uvedeny bližší informace ke všem cestám (celkem 530), ale jen k určitému počtu. 

Domnívám se, že by bylo zajímavé přizpůsobit mapovou aplikaci podobě tzv. otevřených encyklopedií, kam by bylo 

možné určitou formou přidávat informace k rozcestím a cestám. Dále by bylo zajímavé připojit kromě stávajících 

mapových podkladů (ortofoto, základní mapa) další mapový podklad, například digitalizované staré mapy.  
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Laické uživatele by mohlo například zaujmout hledání cesty vhodné k výletu (podle počtu zajímavostí na cestě, délky 

atd.). Bylo by však zapotřebí provést potřebné databázové úpravy a vyřešit s tím související otázku, jak vykreslovat 

ikonky na rozcestí. V tomto případě by určitě stálo za úvahu, zda nedoplnit také informaci o převýšení na cestě.  

Velice cenné z historického hlediska by bylo přesné vykreslení hranic železné opony, VVP Dobrá Voda, zabraného 

pohraničí atd. přímo v mapové aplikaci.   
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Příloha A 

Informace k rozcestím 
Informace k rozcestím byly získány z údajů na obálkách map, na informačních cedulích v terénu, anebo z internetových 

stránek. Přiložené fotografie byly převážně pořízeny přímo v terénu. 

A.1  Bonarova cesta / Ministerka 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 861 m na křižovatce dvou lyžařských tras - Bonarovy cesty a Ministerky. 

Bonarova cesta vede do Stožce a Ministerka ke Schwarzenberskému kanálu. 

 
Obr. A.1.  Rozcestí Bonarova cesta / Ministerka 

A.2  Borová Lada 

Borová Lada se nachází v nadmořské výšce 900 m. Jedná se o horskou obec, o které najde zmínky již v 16. století. 

Najdeme zde zachovaná šumavská stavení se skládanými lomenicemi a také poslední zachovaný dům se zvoničkou. 

Dům nese název Na Fabrice a bývala v něm sirkárna Eibner a pila. V obci se nachází informační středisko Správy 

Národního parku Šumava. 

Z historických zajímavostí bych zmínila poutní kapli sv. Anny postavenou v roce 1860 a křížovou cestu obnovenou 

v roce 2006. Informace pro oba odstavce byly získány z obálky mapy Šumava Trojmezí ( kapitola 1.2.25). 
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Obr. A.2. Rozcestí Borová Lada 

A.3  Bučina (rozc.) 

Rozcestí leží na cyklotrase č. 331 z Nového Údolí na Modravu, kříží se zde také modrá, červená a zelená turistická 

trasa. Místo je vzdáleno asi 300 m od autobusové zastávky (směr Kvilda). 

   

Obr. A.3. Rozcestí Bučina, cesta z Knížecích Plání na Bučinu 

A.4  Býv. Gerlova Huť 

Gerlova Huť byla založena na přelomu 17. a 18. století jako sklářská huť. Stalo se tak pravděpodobně po zrušení 

Bockbastlovy hutě v Gerlovském údolí v roce 1698. Gerlova Huť zanikla v roce 1865. Dochovalo se jen obytné stavení 

huťmistra jako jediný objekt svého druhu v celé oblasti. Místo se nachází poblíž odboček na Hartmanice a na lesní 

cestu na Nový Brunst ze silnice vedoucí z Železné Rudy do Javorné. V současné době je místo opuštěné. Informace 

získány z [43]. 
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Obr. A.4. Rozcestí Býv. Gerlova Huť 

A.5  Býv. Stará Hůrka 

Stará Hůrka se nacházela v nadmořské výšce přibližně 1015 m. Byla známá výrobou zrcadel. Do počátku 20. století zde 

stávala kaple s hrobkou rodu Abelů. V současné době je kaple znovu obnovená. 

  

Obr. A.5. Rozcestí Bývalá Stará Hůrka 

A.6  Černý Kříž 

V roce 1910 byla do těchto míst přivedena železnice. Místo získalo název U Černého kříže podle dřevěného kříže, 

který stál nedaleko. Kříž byl dle jedné pověsti spojen s bratrovraždou kvůli lásce k jedné ženě, podle druhé patřil 

hajnému, kterého zastřelil pytlák. U stanice byl později přistavěn hostinec. 
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1. ledna 1924 byl název stanice změněn na Černý Kříž a spadal pod ni i Stožec, Nové Údolí a Guthausen (dnešní Dobrá 

na Šumavě). Od roku 1936 zde byla zavedena nepřetržitá vlaková doprava. 

Po zabrání Sudet se doprava ještě zdokonalila a později tudy projížděly dokonce rychlíky. V roce 1947 byl do staniční 

budovy zaveden vodovod. O rok později bylo zřízeno hraniční pásmo a to způsobilo útlum turistiky. Po zřízení Železné 

opony (1951) byla v novém Údolí přerušena trať a tím došlo k odříznutí vlakového spojení s Bavorskem. Informace 

získány z [36]. Dnes je na nádraží východisko turistických cest. 

 

Obr. A.6. Rozcestí Černý Kříž 

A.7  Ferdinandka - Schwarzenberský kanál 

Ferdinandova cesta vede ze Stožce k Schwarzenberskému kanálu. V současnosti je v mapách zakreslena jako 

neznačená. Rozcestí Ferdinandka - Schwarzenberský kanál se nachází v nadmořské výšce 917 m. 

 
Obr. A.7. Rozcestí Ferdinadka – Schwarzenberský kanál 
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A.8  Formberg 

Rozcestí leží v I. zóně NP Šumava na naučné Stezce Sv. Vintíře a zelené turistické trase z Prášil do Vysokých Lávek. 

Leží v nadmořské výšce 1085 m. V blízkosti rozcestí kdysi stávala stejnojmenná dřevařská osada, která vznikla v roce 

1804 a patřila pod obec Prášily. Informace získány z [51]. 

  

Obr. A.8. Rozcestí Formberg 

A.9  Frantův most 

Frantův most se nachází v nadmořské výšce 937 m. Jedná se o dřevěný můstek přes Prášilský potok. Na rozcestí začíná 

sezónní cesta vedoucí na rozcestí pod Poledníkem. Cesta je otevřená z důvodu ochrany přírody pouze v době od 1. 7. 

do 30. 9. 

  

Obr. A.9. Rozcestí Frantův most, pohled na most 
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A.10  Hamerský potok 

Ve středověku probíhalo na Hamerském potoce (v okolí Horské Kvildy) i na jeho přítocích rýžování zlata. Dodnes jsou 

na potoce patrné sejpy. 

  

Obr. A.10. Rozcestí Hamerský potok, pohled na potok 

A.11  Horská Kvilda 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1045 m u parkoviště jihovýchodně od obce Horská Kvilda. Kříží se zde 

lyžařské a cykloturistické trasy. Obec Horská Kvilda je rozptýlená na horské louce u Hamerského potoka. V potoce 

jsou patrné sejpy po rýžování zlata. 

  

Obr. A.11. Lyžařské a cykloturistické rozcestí Horská Kvilda 
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A.12  Hraničník 

Hraničník je kupovitý vrchol asymetrického tvaru ležící na česko-rakouské hranici. Je vzdálen zhruba 5.5 km od Nové 

Pece. Na rakouské straně vede na vrchol lyžařský vlek a dvě sjezdové tratě. Česká strana se nachází v I. zóně 

Národního parku Šumava. K vrcholu (1282 m n.m.) se dostaneme například po červené turistické značce ze Smrčiny. 

Informace získány z [47]. 

  
Obr. A.12. Rozcestí Hraničník, pohled z Hraničníku na Smrčinu 

A.13  Huťský potok 

Vod Huťského potoka se v minulosti využívalo nejen v domácnostech a k napájení dobytka, ale také k pohánění 

lopatkových kol sklářské huti v Huťském Dvoře, která vyráběla skleněné zboží všeho druhu, především z olovnatého 

křišťálu. V období nedostatku vody v korytě potoka byla vodní síla nahrazena zařízeními s Dieselovým motorem. 

Informace získány z [57]. 

Skelná huť byla založena počátkem 17. století Niclasem Preysslerem. Nesla označení Kaltenbrunn. Huť byla pro 

nedostatek dřeva roku 1710 vyhašena a o 5 let později definitivně zrušena. Na místě huti vznikl zemědělský dvůr 

a osada, která zanikla v 60. letech 20. století. V těchto místech se také nachází akvadukt na křížení Huťského potoka se 

Schwarzenberským kanálem. Informace získány z obálky mapy Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). 
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Obr. A.13. Rozcestí Huťský potok 

A.14  Hůrka 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1158 m na modře značené turistické trase Lipka - Kvilda.  

  

Obr. A.14. Rozcestí Hůrka 

A.15  Javoří Pila 

Javoří Pila se nacházela v blízkosti Modravských slatí na cestě z Modravy do Prášil. Stávala zde nedaleko Javořího 

potoka pila a hájenka. Po ukončení provozu pily zde vznikl hostinec U Tetřeva s turistickou a studentskou ubytovnou. 

Hájenka zanikla v roce 1950. 

Zhruba 1600 m od Javoří Pily u cesty na Poledník se nacházela od 50. let 20. století rota Pohraniční stráže. Dodnes se 

zachoval pouze jediný objekt, který sloužil s největší pravděpodobností jako stáje. Informace získány z [58]. 
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Obr. A.15. Rozcestí Javoří Pila 

A.16  Jelení jezírko 

Jelení jezírko se nachází v nadmořské výšce 945 m. Dokáže zadržet až 9000 m3. Sloužilo jako retenční nádrž pro 

stavbu Schwarzenberského plavebního kanálu. Bylo vybudováno v roce 1835. Naplnění nádrže tehdy trvalo 10 dní 

a při úplném otevření výpusti dodávalo 0.4 m3 za vteřinu po dobu 5 hodin. 

Jelení jezírko spojovalo Jelení smyk s tzv. starým kanálem (od Jeleního potoka k ústí Světelského potoka). Spojovací 

stoka byla vydlážděná a od výpusti k napojení na kanál v Jeleních Vrších byla dlouhá 925 m. Na tuto vzdálenost 

připadal výškový rozdíl 85 m. 

  

Obr. A.16. Rozcestí Jelení jezírko, pohled na jezero 
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A.17  Jelení Vrchy 

Osada Jelení Vrchy byla založena roku 1794. V blízkosti osady se nachází dolní portál Schwarzenberského plavebního 

kanálu, nádrž Jelení jezírko, u silnice do Nové Pece ústí v osadě Jelení smyk. V současné době se u něj nachází 

křižovatka turistických cest a občerstvení. V roce 2004 byla otevřena malá expozice o kanálu. Informace získány ze 

zdroje [44]. 

  

Obr. A.17. Rozcestí Jelení Vrchy, dolní portál Schwarzenberského kanálu 

A.18  Jelenovršská cesta (u mostu přes Světlou) 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce přibližně 885 m u mostu přes Světlou. Jelenovršská cesta je značená jako 

lyžařská trasa. Vede od rozcestí Nové Údolí (rozc.) a napojuje se na Ferdinandovu cestu. 

 

Obr. A.18. Rozcestí Jelenovršská cesta (u mostu přes Světlou) 
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A.19  Jezerní potok (lávka) 

Jezerní potok napájí Schwarzenberský plavební kanál (u Rosenauerovy kapličky). V minulosti byl na jaře využíván 

k plavbě dříví, jeho spád činí 228 m. Potok vytéká z Plešného jezera, jehož přirozená hráz z ledovcové morény musela 

být z tohoto důvodu utěsněna a navýšena. Hráz byla dále doplněna výtokovým zařízením pro zlepšení průtoku 

Jezerního potoka. Zařízení bylo upravené pro stabilizaci hladiny jezera v letech 1988-89. Informace byly získány ze 

zdrojů [32], [33] a z obálky mapy Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). 

  
Obr. A.19. Rozcestí Jezerní potok a pohled na Jezerní potok 

A.20  Jezerní stezka 

Jezerní stezka je kamenitá lesní pěšina. Na jejích koncích je umístěna výstražná cedulka: Nebezpečí pádu stromů (akt. 

září 2008). Přechází v nadmořské výšce zhruba 1100 m středem Kamenného moře. Stezka nás zavede k Plešnému 

jezeru. Informace získány ze zdroje [42]. 

  
Obr. A.20. Rozcestí Jezerní stezka, pohled na Plešné jezero 
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A.21  Jezero Laka 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1096 m. Laka je nejmenší ledovcové jezero. Na jeho hladině se nachází 

plovoucí ostrovy rostlinného původu, které vznikají odtržením zbytků větví a kmenů od břehu nebo ostrůvků. Jezero 

má rozlohu 2,78 ha a místy dosahuje hloubky až 3,9 m. Jezero je nejvýše položeným ledovcovým jezerem na Šumavě. 

U jezera se vyskytují vzácné druhy rostlin (žebrovice různolistá, dřípatka horská, rosnatka okrouhlolistá) a živočichů 

(rys ostrovid, tetřev hlušec...). Jezero se nachází v I. zóně NP Šumava. V okolí jsou mokřady a lesní porosty. Jezero 

v současné době zarůstá. Do roku 1991 stával na břehu objekt Pohraniční stráže. 

  

Obr. A.21. Jezero Laka 

A.22  Klápa - Schwarzenberský kanál 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 838 m. Kdysi zde stával hotel zvaný Klápa pojmenovaný podle poválečného 

správce p. Klápy. Později se zde nacházel útvar Pohraniční stráže. V současnosti je Klápa sídlem horské služby. 

Informace získány z obálky mapy Šumava, Trojmezí (kapitola 1.2.25). V této lokalitě se nachází Želnavský smyk, 

který propojil Schwarzenberský kanál s Vltavou a umožnil plavení dříví k železniční trati do Českých Budějovic. 

Odtud dříví putovalo dále do Vídně. Rozcestí leží na turistické trase vedoucí z Nové Pece na Smrčinu. Informace 

získány z [8]. 
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Obr. A.22. Rozcestí Klápa, pohled na kamennou sochu na cestě Raškov – Klápa 

A.23  Knížecí Pláně 

V roce 1799 vydal kníže Schwarzenberg souhlas k postavení 48 chalup pro dřevařské rodiny. Vesnice byla dostavena 

v roce 1801. Nacházela se v nadmořské výšce 1021. Na konci 30. let zde žilo v 80 domech 450 obyvatel, z toho 9 české 

národnosti. Významnou stavbou byl kostel sv. Jana Křtitele. Farní kostel stál v těsné blízkosti hřbitova (zřízen 1830) na 

nejvyšším místě celé planiny. Původně zde stál jen dřevěný kostelík postavený počátkem 19. století. Na jeho místě byl 

27. ledna 1864 vysvěcen nový štíhlý kostel v novogotickém slohu. V roce 1865 zde byla zřízena fara. Vnitřek kostela 

zdobily obrazy vídeňského malíře Karla Hoffmanna. Nad lesem vpravo od kostela stála podél cesty na Kunžvart malá 

dřevařská osada Stodůlky. Knížecí Pláně zanikly v roce 1950. 

V současné době v těchto místech nalezneme pozůstatky kostela, obnovený hřbitov, památník obětem 1. světové války 

a restauraci pro turisty. Informace byly získány zčásti z historických obrázků s popisem, které jsou vystaveny v místní 

restauraci a zčásti z druhé strany mapy Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). Mezi těmito dvěma zdroji bylo nalezeno 

několik nesouladů, přednost byla dána dobovým fotografiím s popisem. 
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Obr. A.23. Rozcestí Knížecí Pláně, dobová fotografie kostela 

A.24  Koňský potok (rozc.) 

Koňský potok provází zelenou turistickou značku od napájecí nádržky Říjiště ke křižovatce s Jezerní stezkou. Rozcestí 

Koňský potok se nachází v nadmořské výšce 869 m. 

  
Obr. A.24. Rozcestí Koňský potok, turistické a cykloturistické rozcestníky 

A.25  Korýtko 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1125 m. Místo bylo součástí Zlaté stezky vedoucí z Grafenau do Kašperských 

Hor a sloužilo k napájení soumarů. 
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Obr. A.25. Rozcestí Korýtko, cesta do Kvildy 

A.26  Kvilda 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1065 m na návsi u kostela ve stejnojmenné obci. Kvilda je horská obec 

rozkládající se u ústí Kvildského potoka do Teplé Vltavy. Obec patří k nejvýše položeným v ČR. Byla založena 

v 15. nebo 16. století u horské silnice z Pasova do Čech jako sklářská a dřevařská obec. Proslula malbou na sklo 

(19. století). Původně byla nazývána Gewilda. Při požáru v roce 1889 zanikla velká část dřevěné zástavby. 

Pseudogotický kostel sv. Štěpána byl vybudován v letech 1892-1894. Informace získány z obálky mapy z roku 2004, 

dobová fotografie z informační tabule před kostelem.  

  

Obr. A.26. Rozcestník Kvilda a v pozadí kostel, původní podoba kostela před požárem 1889  

A.27  Lyžařský rozcestník 1 (Kvilda - Filipova Huť) 

Rozcestí se nachází na svahu vrcholu Lapka na trase Filipova Huť – Kvilda.  
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Obr. A.27. Lyžařské rozcestí na trase Kvilda – Filipova Huť 

A.28  Lyžařský rozcestník 2 (Kvilda - Filipova Huť) 

Rozcestí se nachází v blízkosti Tetřevské slati na trase Kvilda - Filipova Huť.  

 

Obr. A.28. Lyžařský rozcestník na trase Kvilda – Filipova Huť 

A.29  Lyžařský rozcestník 3 (Kvilda - Filipova Huť) 

Rozcestí se nachází v lese přibližně v polovině cesty Kvilda - Filipova Huť. 
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Obr. A.29. Lyžařský rozcestník Kvilda - Filipova Huť, cesta do Kvildy 

A.30  Lyžařský rozcestník na cestě Svinná Lada – Nové Hutě 

Rozcestník se nachází v druhé polovině cesty ze Svinné Lady do Nových Hutí. 

  

Obr. A.30. Lyžařský rozcestník na cestě Svinná Lada – Nové Hutě, pohled od krajiny 

A.31  Lyžařský rozcestník na Danielově cestě 

Rozcestník se nachází v místě, kde odbočuje Danielova cesta z hlavní cesty na Karlinu Pilu. 
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Obr. A.31. Lyžařský rozcestník na Danielově cestě 

A.32  Lyžařský rozcestník na Zlaté stezce 

Rozcestník se nachází na bývalé Zlaté stezce na úseku Zhůří – Horská Kvilda. 

 

Obr. A.32. Lyžařský rozcestník na Zlaté stezce 

A.33  Lyžařský rozcestník u Březové hory 

Rozcestník se nachází pod vrcholem Březové hory na cestě z Filipovy Hutě do Kvildy. 
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Obr. A.33. Lyžařský rozcestník u Březové hory, cesta do Kvildy 

A.34  Lyžařský rozcestník u Filipovy Hutě 

Rozcestník se nachází severovýchodně od obce Filipova Huť.  

  

Obr. A.34. Lyžařský rozcestník u Filipovy Hutě, pohled na Filipovu Huť 

A.35  Lyžařský rozcestník u Horské Kvildy 

Rozcestí se nachází v blízkosti Horské Kvildy. Lyžařská trasa vede jižním obloukem okolo obce k parkovišti před obcí. 

Na rozcestí se nachází naučná tabule Skotský náhorní skot. 
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Obr. A.35. Lyžařský rozcestník u Horské Kvildy, naučná tabule Skotský náhorní skot 

A.36  Lyžařský rozcestník u Kvildy 

Rozcestí se nachází západně od obce Kvilda. Můžeme se odtud vydat na prameny Vltavy, do Horské Kvildy anebo do 

Modravy. 

  

Obr. A.36. Lyžařský rozcestník u Kvildy, pohled na Kvildu 

A.37  Lyžařský rozcestník u Mezilesní slatě 

Rozcestí se nachází na cestě od rozcestí U Daniela ke Zlaté Studni. Je křižovatkou modře značené turistické trasy a bílé 

lyžařské trasy.  
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Obr. A.37. Lyžařský rozcestník u Mezilesní slatě 

A.38  Medvědí cesta 

Rozcestí Medvědí cesta leží v nadmořské výšce 913 m. Vede přes něj naučná stezka Medvědí stezka, která byla 

pojmenována právě podle Medvědí cesty a dále podle Medvědího kamene, který připomíná místo, kde byla zabita 

poslední medvědice na Šumavě. 

  

Obr. A.38. Rozcestí Medvědí cesta, pohled na cestu 

A.39  Medvědí kámen 

Medvědi dokázali v odlehlých šumavských hvozdech přežít až do 19. století. S nárůstem osídlování této oblasti, 

docházelo ke ztrátám jak u pasoucího dobytka, tak na obilních polích. Roku 1800 vydal kníže Jan Schwarzenberg 

nařízení proti vyhubení medvědů v knížecích revírech. Na Šumavě už tehdy žily jen poslední zbytky medvědích 

populací. Toto nařízení tedy přišlo pozdě. 
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Dne 14. listopadu 1856 se uskutečnil hon na poslední medvědici. Usmrcená medvědice pak byla dopravena na saních 

do želnavské myslivny a následně dne 16. 11. do Horní Plané, odkud byla převezena přes Krumlov na Hlubokou. 

Dodnes nese řada míst pojmenování Medvědí nebo Bären. Medvěd držící červenou rožmberskou růži je ve znaku 

městečka Horní Planá. 

  

Obr. A.39. Rozcestí Medvědí kámen, pomník poslední medvědici 

A.40  Medvědí potok 

Medvědí potok zásoboval rybník založený v blízkosti Smrčiny a Kopky pro napájejí dobytka. Po skončení pastevního 

hospodaření v lese sloužil rybník knížecím panstvím pro chov pstruhů a pro provoz sýrárny na horské louce na svahu 

Smrčiny. Níže v údolí byl Medvědí potok v některých místech upraven ke koupání. Informace získány z [57]. 

  
Obr. A.40. Rozcestí Medvědí potok 
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A.41  Ministerka 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 912 m. Ministerka vede od rozcestí Bonarova cesta / Ministerka 

k Schwarzenberskému kanálu na křižovatku s Oslí cestou. Prochází po úbočí hory Vrchoviště a dále pokračuje okolo 

I. zóny NP Šumava nesoucí název Jelení vrch. Cestou nalezneme skalní útvar s vyrytým názvem cesty (viz fotografie). 

  

Obr. A.41. Rozcestí Ministerka 

A.42  Na Hřebenovce 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1141 m. Je křižovatkou červené a zelené turistické trasy. Leží na hranici NP 

Šumava asi 2 km od Churáňova. 

 

Obr. A.42. Rozcestí Na Hřebenovce 
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A.43  Nad Raškovem (Pás.) 

Rozcestí Nad Raškovem se nachází v nadmořské výšce 915 m. Dochází zde ke křížení lyžařských tras vedoucích do 

Zadní Zvonkové, k rozcestí U Tokaniště, na Plešné jezero a do Nové Pece. 

  
Obr. A.43.Rozcestí Nad Raškovem 

A.44  Nová Boubská 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1010 m na trase z Knížecích Plání na Borovou Ladu. 

  

Obr. A.44. Rozcestí Nová Boubská 
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A.45  Oblík 

Geologický pojem oblík je výraz pro ledovcem ohlazenou a rýhovanou skalnatou vyvýšeninu (zdroj [26]). Hora Oblík 

se nachází v nadmořské výšce 1225 m. Na vrcholu nalezneme skalisko, ze kterého je výhled například na Poledník, 

Srní, Boubín a Černou horu. 

  

Obr. A.45. Vrchol Oblíku 

A.46  Oslí cesta (rozc.) 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 787 m. Oslí cesta tvoří přeponu pomyslného trojúhelníka, jehož strany tvoří 

Bonarova cesta a Ministerka. Cesta vychází ze Stožce a vede ke Schwarzenberskému kanálu. Je značená žlutou 

turistickou značkou. 

  

Obr. A.46. Rozcestí Oslí cesta 
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A.47  Pasecká slať 

Pasecká slať je přírodní památka rozkládající se na území o rozloze 89,55 ha.. Byla vyhlášena 1.5. 2000 Správou NP 

a CHKO. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin (ostice dvoudomá, vrba rozmanolistá, všivec lesní) a živočichů 

(tetřívek obecný). Hranice jsou označeny státním znakem a dvěma červenými pruhy. Informace získány z informační 

tabule v terénu. 

 

Obr. A.47. Rozcestí Pasecká slať 

A.48  Perník 

Vrchol Perník se nalézá v nadmořské výšce 1048.9 m. Je jedním z míst, kam nás zavede Medvědí stezka. Perník je 

tvořen zvětralými skalními útvary. Cesta k němu vede hustým a poměrně vlhkým smíšeným lesem.  

  

Obr. A.48. Skalní útvary na vrcholu Perník  
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Pokud bychom pokračovali po Medvědí stezce dále směrem k železniční zastávce Ovesná, narazili bychom na řadu 

dalších zajímavých skalních útvarů (Obří kostky, Kamenná kráska, Viklan...). 

A.49  Plavební kanál 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 887 m. Plavební kanál spojoval Vydru s Křemelnou a sloužil 130 let k plavení 

dřeva. Kanál byl dlouhý 14.5 km. 

  

Obr. A.49. Plavební kanál 

A.50  Plechý 

Plechý je nejvyšší hora české části Šumavy. Dosahuje výšky 1378 m n.m. a leží na státní hranici České republiky 

s Rakouskem. Pod Plechým se nachází Plešné jezero. Na jižním úbočí hory Plechý se vypíná do výše 211 m skalní 

stěna. Směrem k východu svah klesá do hlubokého sedla (1017 m n.m.). Téměř půl roku zde leží sněhová pokrývka 

a průměrná roční teplota nepřesahuje 3°C. 

Přístup k vrcholu je možný z Nového Údolí přes Třístoličník, Trojmeznou a Trojmezí (15 km) anebo z Nové Pece přes 

Jelení a vystoupat od Plešného jezera tzv. „zážitkovou trasou“. Tato trasa prochází neudržovaným pralesem, kde 

dochází k přirozenému odumírání stromů, proto je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti. „Zážitková trasa“ je uzavřena 

v době snížené viditelnosti a za špatného počasí, neboť je zvýšené riziko pádu stromů. Informace získány z [15], [48]. 
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Obr. A.50. Rozcestí Plechý, pohled na rakouskou stranu z Plechého 

A.51  Plešné jezero 

Plešné jezero (někdy zvané Balvanité) se nachází v nadmořské výšce 1089 m. Jezerní stěna je vysoká 260 m. Výška 

morénové hráze se pohybuje okolo 30 - 40 m. Pod jezerem se nachází kamenné moře, které sestupuje 150 m pod 

jezero. Jezero získalo název podle hory Plechý, pod kterou leží. Vzniklo ledovcovou činností v období čtvrtohor. 

Ledovec, který jej vytvořil, dosahoval šířky 1 km. 

Jezero bylo poprvé zkoumáno v roce 1567, tehdejší záznamy uvádějí délku 240 sáhů, šířku 84 a hloubku 50 sáhů 

(1 sáh = 1.896 m). Po převodu tedy získáme rozměry 455, 159 a 95 metrů. Poslední z rozměrů je nadhodnocen. 

Skutečné rozměry jsou: délka 540 m a šířka 150 m. Nejhlubší místo je 18.30 m pod hladinou. Voda v jezeře je velmi 

chladná, maximální teploty dosahuje v srpnu. Teplota však nepřesáhne 14°C. V Plešném jezeře se vyskytuje vzácná 

rostlina šídlatka jezerní. 

V roce 1911 byla na hrázi postavena Lucemburská chata, později se stala majetkem KČST. Po roce 1948 chatu 

využívala Pohraniční stráž, po pádu Železné opony zůstala stavba opuštěná a chátrala. V roce 1989 byla zbořena, aby 

nenarušovala vzhled jezera. 

Na břehu jezera se nachází pamětní kámen s korunkou a popisem. Připomíná místo, odkud si 13. srpna 1868 princ Jan 

Nepomuk ze Schwarzenberku prohlížel jezero. Informace byly získány ze zdrojů [32], [33]. Celé území bylo 

s výjimkou krátkodobého uvolnění na přelomu 70. let (do roku 1974) turisticky nepřístupné (zdroj obálka mapy 

Šumava Trojmezí, kapitola 1.2.25). 
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Obr. A.51. Rozcestí Plešné jezero, pohled na jezero 

A.52  Pod Březníkem 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 952 m. Na vrcholu Březníku se nachází skála sv. Vintíře a pod ní Vintířova 

kaplička. 

  

Obr. A.52. Rozcestí Pod Březníkem 

A.53  Pod Hakešickým mostem 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 898 m. Začíná zde Hakešická cesta, která vede na rozcestí Pod Oblíkem. 

Hakešická cesta je modře značená. Rozcestí je v terénu označeno Hakešická cesta, v mapě se objevuje pod názvem Pod 

Hakešickým mostem.  



 79

 

Obr. A.53. Rozcestí Hakešická cesta 

A.54  Pod Hůrkou 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1130 m na modře značené turistické trase vedoucí od rozcestí Pod Přilbou do 

Kvildy. 

  

Obr. A.54. Rozcestí Pod Hůrkou, pohled na cestu 

A.55  Pod Kamenným mořem 

Kamenné moře se rozkládá na území přibližně 6 ha v nadmořské výšce 1030-1100 m. Vzniklo mrazovým zvětráváním 

obrovských balvanů z pleckenštejnské žuly. Tyto balvany mají málo narušený povrch, a proto nemohlo dojít k 

začlenění do okolního lesa. Mezi balvany prorůstá kosodřevina, mechy, lišejníky, na okrajích kamenného moře pak 

bříza, smrk, jedle a borovice lesní. Informace získány z [42] a z obálky mapy Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). 
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Obr. A.55. Pod kamenným mořem, pohled na Plešné jezero 

A.56  Pod Kostelním vrchem 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 895 m u Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. Kanál byl postaven 

v letech 1799-1800 podle návrhu Josepha Rosenauera (J. R. navrhl i Schwarzenberský plavební kanál). 

 

Obr. A.56. Rozcestí Pod Kostelním vrchem 

A.57  Pod Oblíkem 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1073 m pod horou Oblík. Z rozcestí vede tzv. Hakešická cesta. Rozcestí slouží 

jak pěším, tak cyklistům. 
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Obr. A.57. Rozcestí Pod Oblíkem 

A.58  Pod Přilbou (rozc.) 

Rozcestí se nachází pod kopcem Přilba v nadmořské výšce 1165 m. Z tohoto rozcestí se můžeme vydat buď po zelené 

turistické značce přes vrchol Přilby do Churáňova anebo po modře značené turistické trase do Kvildy anebo Starých 

Hutí. 

  

Obr. A.58. Rozcestí Pod Přilbou, cesta na Přilbu 

A.59  Pod Plechým (hraniční kámen I/6) 

K rozcestí Pod Plechým se dostaneme prudkým sestupem po kamenité stezce z hory Plechý. Stezka přibližně kopíruje 

státní hranici České republiky s Rakouskem. 

 



 82

  
Obr. A.59. Rozcestí Pod Plechým, pohled z Plechého 

A.60  Pod Smrčinou 

Na tomto rozcestí začíná poměrně prudký výstup směrem k vrcholu Smrčina. Cesta zejména v horním úseku prochází 

poměrně řídkým lesem, ve kterém můžeme spatřit přirozeně odumírající stromy, ne však v takové míře jako na 

„Zážitkové trase“ vedoucí od Plešného jezera na vrchol hory Plechý. 

  
Obr. A.60. Rozcestí Pod Smrčinou, pohled na cestu 

A.61  Pod Stožeckou kaplí 

Těmito místy vedla jedna z větví Zlaté stezky. K zajištění bezpečnosti stála na vrcholu skály strážní věž. Dnes je zde 

výhled do stožecké kotliny. Díky pozdní kolonizaci zdejšího kraje zde byly ještě před jeden a čtvrt stoletím na stovkách 

hektarů původní pralesy. 
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Ve Stožci se tehdy nacházela Bienertova továrna na rezonanční prkénka, která toto kvalitní dřevo zpracovávala. 

Dodnes se zbytky pralesa dochovaly na některých okolních vrcholech. Zrašelinělé plochy v nivách Studené a Teplé 

Vltavy svědčí o vysoké hladině spodní vody. Cenné mokřadní společenstva zahrnují I. zóny národního parku. 

  

Obr. A.61. Rozcestí Pod Stožeckou kaplí, 188 let starý smrk na cestě ke Stožecké kapli 

A.62  Pod Stožečkem 

Od lávky přes Studenou Vltavu vede k rozcestí Pod Stožečkem úzká poměrně prudce stoupající pěšinka lemovaná 

z obou stran hustou smrčinou. 

  

Obr. A.62. Rozcestí Pod Stožečkem, pohled na cestu vedoucí k rozcestí od Lesní silnice 

A.63  Pod Zvěřínem 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 945 m jižně od obce Nové Hutě. 
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Obr. A.63. Rozcestí Pod Zvěřínem 

A.64  Poledník 

Vrchol hory Poledník se nachází v nadmořské výšce 1315 m. Věž na vrcholu sloužila jako radarová stanice zemí 

Varšavské smlouvy. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1998 po náročné rekonstrukci a po zbourání okolních objektů. 

Z rozhledny je výhled na českou i bavorskou část Šumavy. Pod rozhlednou se nachází přístřešek s občerstvením pro 

turisty. Každoročně se v objektu rozhledny pořádají především fotografické výstavy. Informace a obrázek rozhledny 

získány z [37].  Na druhé fotografii je pohled z rozhledny. 

  

Obr. A.64. Rozhledna na Poledníku, pohled z rozhledny 

A.65  Poledník (rozc.) 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1291 m pod vrcholem Poledníku. 
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Obr. A.65. Rozcestí pod Poledníkem, pohled z rozhledny na Poledníku na horu Ždánidla 

A.66  Pomník Adalberta Stiftera 

Pomník (výška 14.5 m) byl vystaven na počest „básníka Šumavy“ Adalberta Stiftera, který zemřel 28. ledna 1868 

v Linzi. Původně mělo být jeho tělo exhumováno a pohřbeno na břehu Plešného jezera. Dalším nápadem bylo vytesání 

citátu ze Stifterových spisů v podobě pamětní desky. Písmena měla být vysoká dva metry, aby byla pomocí 

dalekohledu čitelná až z Horní Plané. 

Třetí a uskutečněnou variantu pomníku představuje obelisk. Jeho stavba začala roku 1876. Práci na pomníku zadal 

Vídeňský spolek kameníkovi Josefu Paleczkovi z Jeleních Vrchů. Jeho pomocníky byly Johann a Franz Saumer, Josef 

Schröderer a Franz Stiny. Otec Josefa Paleczka byl knížecím mistrem, dozorcem nad plavbou Schwarzenberského 

kanálu a předákem při stavbě tunelu v Jeleních Vrších. Cesta ke staveništi trvala tři hodiny. Jídlo na celý týden si 

nechali v pondělí dovážet k jezeru na dvoukolové káře, do níž byl zapřažen vůl. Odtud si jej pak vynesli na Jezerní 

stěnu. Nejdříve si postavili chatu, kde celý týden pobývali. 

Za základ obelisku posloužil jeden velký balvan na Jezerní stěně. Doprava základního kamene trvala po dřevěných 

kolejích a s pomocí kladek z tuhových dolů v Černé 16 dní. Dalším krokem byly dřevěné profily pomníku a podle nich 

přitesávali jednotlivé kameny. Pomník byl dokončen do zimy 1876 a v roce 1877 vyspárovali bloky, vytesali nápis 

a upravili vyhlídkovou plošinu, pod níž si každý vytesal počáteční písmena svého jména. 26. srpna 1877 proběhlo 

slavností odhalení pomníku. Současně byl sepsán a vytisknut životopis A. Stiftera. 

Každoročně pak společně všech pět kameníků vystupovalo k pomníku. Když některý z nich zemřel, Franz Saumer 

vybarvil černě počáteční písmena jeho jména. Saumer všechny své spolupracovníky přežil (zemřel v roce 1937), jeho 

iniciály zůstaly nezačerněné. Informace získány ze zdroje [33]. 
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Obr. A.66. Pomník A. Stiftera, pohled od pomníku na Plešné jezero 

A.67  Prášilské jezero 

Prášilské jezero je jedním z pěti českých šumavských ledovcových jezer. Jezero se nachází na východním svahu hory 

Poledník ve výšce 1080 m n.m.. Rozkládá se v ledovcovém karu, který má tvar obráceného kužele s vrcholem 

posunutým k jezerní stěně, která se vypíná do výšky 150 m nad jezero. Jeho hráz tvoří 9m vysoká moréna. Jezero 

dosahuje délky 280 m a šířky 180 m. Nejhlubší místo je 15 m pod hladinou. Jezero pokrývá plochu o velikosti 3,91 ha.  

Oblast Prášilského jezera byla v době hraničního pásma nepřístupná. Informace získány z [16]. 

  

Obr. A.67.  Prášilské jezero 
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A.68  Průsek na Rudolfově cestě 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 796 m. Můžeme odtud pokračovat na Černý Kříž anebo opačným směrem na 

Jelení Vrchy či Ovesnou. 

  

Obr. A.68. Rozcestí Průsek na Rudolfově cestě, Rudolfova cesta 

A.69  Předěl 

Rozcestí Předěl se nachází v nadmořské výšce 1214 m. Rozcestí leží na červené turistické trase, začíná na něm zelená 

turistická značka, která nás zavede na Bavorskou cestu. Rozcestí získalo název od stejnojmenné hory, která tvoří 

předěl, tedy hranici, mezi povodími Jezerního a Tmavého potoka. 

  

Obr. A.69. Rozcestí Předěl 
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A.70  Přilba 

Rozcestí se nachází na vrcholu stejnojmenné hory v nadmořské výšce 1217 m. Název hory vznikl zřejmě podle tvaru 

vrcholu, který skutečně připomíná přilbu. 

  

Obr. A.70. Přilba -  vrchol 

A.71  Rakouská cesta I/10 

Rozcestí bylo označeno podle hraničního kamene I/10. Hraniční kámen se nachází v nadmořské výšce 1020 m na úpatí 

hory Plechý.  

  
Obr. A.71. Rozcestí Rakouská cesta I/10, pohled na bývalou strážní budku (ČR) 

Na rozcestí se nachází turistický hraniční přechod do Rakouska. Na druhé fotografii je zachycena strážní budka na 

české straně, dnes již není v provozu. Podobnou stavbu nalezneme ve světlém provedení i na rakouské straně. 

V blízkosti si můžeme povšimnout kamenného kulatého stolu s vyrytými názvy sousedních zemí Rakouska, České 
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republiky a Spolkové republiky Německa na znamení přátelství. Jako zástupce německé země je zde uvedeno 

Bavorsko. 

A.72  Rakouská cesta – Říjiště 

Říjiště je jedna z napájecích nádrží Schwarzenberského kanálu. Pokud bychom odtud pokračovali po Rakouské cestě, 

dostaneme se na turistický česko-rakouský hraniční přechod. Tento přechod je důležitý i v současnosti, protože 

z důvodu ochrany přírody nelze přecházet hranici kdekoli. Na Říjišti se nachází sezónní kiosek (zdroj [21]). 

  
Obr. A.72. Rozcestí Rakouská cesta - Říjiště, sezónní kiosek 

A.73  Ranklovská rovina 

Rozcestí se nachází na cyklotrase číslo 2123. Přivede nás k němu například žlutá turistická značka ze Zlaté Studny 

nebo bílá cykloturistická trasa z Horské Kvildy či Zhůří. 

  

Obr. A.73. Rozcestí Ranklovská rovina 
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A.74  Rosenauerova nádrž - hráz 

Rosenauerova nádrž se nachází v nadmořské výšce 916 m na úpatí Třístoličníku. V současné době je vyschlá a můžeme 

si prohlédnout pouze zatravněnou plochu, kterou kdysi zaujímala. Nádrž byla součástí Schwarzenberského plavebního 

kanálu a sloužila k jeho napájení. 

  

Obr. A.74. Rosenauerova nádrž, Schwarzenberský kanál 

A.75  Rosenauerův pomník 

Joseph Rosenauer žil v letech 1735-1804. Pocházel z Chvalšin. Na jeho rodném domě ve Chvalšinách (č. 118) jsou 

umístěny dvě Rosenauerovy pamětní desky z let 1928 a 1991. V Českém Krumlově vlastnil dům Latrán č. p. 54. 

  

Obr. A.75. Rozcestí Rosenauerův pomník, fotografie pomníku[38] 
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V roce 1748 vstoupil do schwarzenberských služeb jako učedník červenodvorského bažantníka. V roce 1759 získal 

funkci lesního adjunkta. Kníže Schwarzenberg jej poslal na studia do Vídně a Joseph roku 1771 získal titul 

schwarzenberského knížecího inženýra. O tři roky později se stal přísežným zemským zeměměřičem. 

Roku 1791 byl jmenován ředitelem schwarzenberské vodní dopravy. V té době se již využívala část 

Schwarzenberského plavebního kanálu, který Rosenauer v roce 1779 navrhl. 

Rosenauer zřídil také plavební kanál po řece Aist v Horním Rakousku a projektoval Vchynicko-Tetovský plavební 

kanál. Navrhl úpravu vltavského koryta pod Čertovou stěnou pro plavbu dříví. Tento návrh však nebyl realizován. 

Některé z jeho vlastnoručně kreslených plánů zůstaly zachovány. Informace získány z [10]. Fotografie pomníku 

získána z [38]. 

A.76  Rossbach 

Rozcestí Rossbach se nachází v nadmořské výšce 849 m. Je křižovatkou zeleně a modře značených turistických tras. 

Rossbach je významným místem Schwarzenberského kanálu, neboť tu kanál po umělém mostě křižuje Koňský potok. 

Informace získány ve zdroji [18]. 

  
Obr. A.76. Rozcestí Rossbach, pohled na potok 

A.77  Rovina 

Rozcestí se nachází na místě bývalé osady v nadmořské výšce 924 m. V osadě stávalo 8 stavení a žilo zde 67 obyvatel. 

Dnes je rozcestí Rovina východištěm na Březník a tedy i Vintířovu skálu a kapličku. 
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Obr. A.77. Rozcestí Rovina, cesta z Roviny na Vysoký hřbet 

A.78  Rozcestí Trojmezné a Třístoličné cesty 

Zde se setkávající cesty vedoucí na Trojmezí a Třístoličník. Třístoličná cesta vede až na vrchol Třístoličníku po státní 

hranici se Spolkovou republikou Německo. Trojmezná cesta není turisticky značená. Trojmezná se nachází v I. zóně 

NP Šumava na státní hranici s Horním Rakouskem a Bavorskem. Na vrcholu Trojmezné se nachází souvislý komplex 

lesní vegetace se značným zastoupením přirozeného až pralesního charakteru. Informace byly získány z obálky mapy 

Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). 

 

Obr. A.78. Rozcestí Trojmezné a Třístoličné cesty 

A.79  Rudolfova cesta 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 825 m. Rudolfova cesta vede od rozcestí s Medvědí cestou směrem na Černý 

Kříž. Jedná se o žlutě značenou turistickou cestu. 
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Obr. A.79. Rozcestí Rudolfova cesta, pohled na cestu 

A.80  Seitzova cesta u Moltrova lesa 

Moltrův les zaujímá území v blízkosti rozcestí Klápa a rozc. Seitzova cesta u Moltrova lesa. Protéká jím potok 

Rasovka. Po jeho okraji vede žlutě značená turistická cesta z Nové Pece k rozcestí U Tokaniště. Les se nachází 

v I. zóně NP Šumava. 

 
Obr. A.80.  Seitzova cesta u Moltrova lesa 

A.81  Schwarzenberský kanál 

Schwarzenberský kanál je unikátní vodní stavba, která sloužila ke splavování vytěženého dřeva z nepřístupných oblastí. 

V roce 1963 byl prohlášen za technickou památku. Stavba byla vytvořena na rozvodí Vltavy a Dunaje. Autorem 

projektu, stavbyvedoucím a prvním ředitelem knížecí plavby dřeva byl Ing. Joseph Rosenauer (1735-1804). Projekt byl 

schválen již v roce 1779. 
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V roce 1789 začala realizace návrhu. Byl postaven 29.3 km dlouhý úsek od potoka Zwettelbach (Světlá voda) k potoku 

Rakovka, který ústí do Vltavy u obce Hory. O dva roky později byl kanál prodloužen k Jezernímu potoku, který vytéká 

z Plešného jezera. Právě voda z tohoto jezera sloužila k pohánění dřeva v kanále. V roce 1793 bylo koryto kanálu 

prodlouženo až k Jelenímu potoku u osady Jelení. Tento kanál byl dlouhý 39.9 km. Šířka kanálu u dna činila 1.5 - 2 m 

a v horní části 3.5 - 4 m. Průměrně dosahoval hloubky 1 m. Sloužil k plavení dřeva do 94 cm. Na místě křížení 

Jezerního potoka s korytem kanálu byl postaven památník a Rosenauerova kaplička jako poděkování za zdárné 

dokončení první části stavby. 

Následovala stavba kanálu od Jeleního potoka pod Třístoličník (1821-1822). Součástí byl 429 m (zdroj [26]) dlouhý 

tunel. První plavení proběhlo v roce 1824. V roce 1835 byla vybudována nádrž Jelení jezírko, později Rosenauerova 

nádrž a nádrž Říjiště. Do kanálu ústily tři vodní smyky (Jelení smyk dlouhý 1,3 km, Jezerní smyk 0,9 km a Koňský 

smyk 1,4 km). 

Roku 1887 byl 22.3 km dlouhý úsek kanálu mezi potoky Rakovka a Zwettelbach upraven pro plavbu celých kmenů (do 

19.5 m). Byl také vybudován 3.8 km dlouhý Želnavský (Hefenkriegský) smyk, který u Želnavy propojil kanál 

sVltavou. V Želnavě byly kmeny vázány do vorů a plaveny až do Prahy. S rozvojem železniční dopravy a zejména 

vznikem trati z Volar přes Černý Kříž a Nové Údolí do Haidmühle a dál do Pasova (1910), ztrácela plavba dříví na 

významu. Celý kanál byl naposled použit roku 1916, jeho části se však využívaly až do roku 1961. 

Mnohé úseky byly časem těžce poškozeny dřevařskou technikou. Teprve v 90. letech bylo přistoupeno k postupné 

rekonstrukci celého díla. Museum Schwarzenberského kanálu vzniklo za pomoci fondu Phare a je umístěno 

v historickém domě na náměstí obce Chvalšiny. Obec leží poblíž Českého Krumlova u silnice na Prachatice. Narodil se 

tu Josef Rosenauer, jehož osobnosti a dílu (hlavně Schwarzenberskému a Vchynicko-Tetovskému kanálu) je věnována 

rozsáhlá část expozice. 

Plavební kanál měl značný význam pro rozvoj území - byly založeny obce Nová Pec, Huťský Dvůr, Jelení Vrchy, 

Stožec, Nové Údolí a další. Informace získány z [27], [45], [54]. 

  

Obr. A.81. Schwarzenberský kanál 
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A.82  Smrčina 

Smrčina je třetím nejvyšším šumavským vrcholem na české straně, dosahuje výšky 1338 m n.m. Na vrcholu je vztyčen 

železný kříž. Masív Smrčiny je jakýmsi pokračováním Trojmezenského masívu v místě, kde je „rozetnut“ průsmykem 

o nadmořské výšce necelých tisíc metrů. V tomto průsmyku se nachází sezónní hraniční přechod do Rakouska I/10 

(název dle hraničního kamene). Tento přirozený předěl byl v minulosti hojně využíván a procházelo jím několik 

obchodních stezek. 

Celá oblast kopíruje státní hranici s Rakouskem a evropské rozvodí Labe – Dunaj. Na rakouské straně se nachází 

sjezdařský areál Hoflicht. Za jasného počasí je vidět Lipenská kotlina a rakouské Alpy. Informace získány z [18]. 

  
Obr. A.82. Vrchol Smrčiny, pohled na sjezdovku 

A.83  Smrčina (rozc.) 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1326 m. Z tohoto rozcestí zbývá k vrcholu Smrčiny jen necelých 300 m 

stoupání. Stezka vede hustým borůvčím a vysokým kapradím. 
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Obr. A.83. Rozcestí Smrčina 

A.84  Soutok Hučiny a Lesního potoka 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 740 m. Kříží se zde turistické a lyžařské trasy. Hučina sbírá vody v oblasti 

Jeleního vrchu a teče podél Hučínské cesty. Lesní potok pramení v oblasti Želnava a teče podél Cesty korunního prince 

Rudolfa. 

  

Obr. A.84. Rozcestí Soutok Hučiny a Lesního potoka 

A.85  Staré Hutě (Althütten) 

Rozcestí se nachází na křižovatce cest uprostřed luk. Kříží se zde žlutá a zelená turistická trasa. 
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Obr. A.85. Rozcestí Staré Hutě (Althütten), turistická mapa 

A.86  Stocký potok 

Stocký potok nesl také označení Ježová. Je to divoký horský tok, který si vyhloubil 7.6 m hluboké koryto. Jeho 

přehrazení pro potřeby napájení Schwarzenberského kanálu a splavení dříví z jeho břehů bylo velmi nákladné. Úsek 

mezi Růžovým Vrchem (Korandou) a potokem Ježová byl první, který se začal v roce 1789 stavět a byl tedy 

i zkušebním úsekem. V roce 1991 zde byly zahájeny práce na vyčištění koryta. Informace získány z [13]. 

 

  
Obr. A.86. Rozcestí Stocký potok, pohled na potok 

A.87  Stožec 

Stožec (785 m n.m.) leží asi 6 km jihozápadně od Volar. Je to bývalá dřevařská osada v údolí Studené Vltavy. Osada 

byla založena v 17. století v místech původního osídlení ze 16. století. Na protějším žulovém vrchu (stejného jména) se 
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nachází Stožecká kaple a nad ní Stožecká skála. V letech 1855-56 zde byla zřízena továrna na rezonanční řezivo. Roku 

1871 byla prodána J. A. Schwarzenberkovi. Po 2. světové válce zanikla. 

V okolí obce byl nalezen bronzový hrot oštěpu patrně z pozdní doby bronzové. Informace získány z [55] a z obálky 

mapy Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). Dnes je Stožec významné rekreační středisko s řadou penzionů a hotelů. 

  

Obr. A.87. Rozcestí Stožec – turistické a cykloturistické rozcestníky 

A.88  Stožec (háj.) 

Rozcestí Stožec - hájenka se nachází v těsné blízkosti stejnojmenné obce. Z tohoto rozcestí již vidíme první hotely. 

  

Obr. A.88. Rozcestí Stožec (háj.), pohled na Studenou Vltavu 
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A.89  Stožecká kaple 

Dřevěnou Stožeckou kapli postavil v roce 1791 kovář Jakub Klauser na znamení díku za uzdravení zraku místním 

pramenem. V roce 1804 byla kaple nákladem Volar přestavěna. Tentokrát byl stavebním materiálem kámen. 

V 60. letech 19. století byla rozšířena a vyzdobena dřevořezbami. Nechyběla ani poděkování za uzdravení. Od roku 

1865 se zde pravidelně konaly bohoslužby. První bohoslužba proběhla 24. července 1865. Nejslavnější pouť byla 

15. srpna 1920, přišlo 5000 lidí. V roce 1867 byla kaple prodloužena o dřevěný přístavek. Po 2. světové válce kaple 

chátrala a byla úmyslně ničena, zachována zůstala jen zděná část. V roce 1985 byla v bavorském Philippsreutu 

(letovisko na rozvodí mezi Severním a Černým mořem) postavena její kopie. 

Rekonstrukce Stožecké kaple proběhla v letech 1987-1989. Kaple byla znovuposvěcena 25. srpna 1990 tehdejším 

českobudějovickým biskupem Miloslavem Vlkem. Následně byla obnovena tradice Mariánských srpnových poutí. 

Stožecká kaple je chráněnou kulturní památkou podle zákona č. 20/87 Sb. Státní památkové péče. Je otevřena v době 

konání bohoslužeb. Nachází se v přírodní rezervaci Stožecká skála. Informace byly získány z místních turistických 

informačních tabulí. 

  

Obr. A.89. Stožecká kaple 

A.90  Stožecká skála 

Na Stožecké skále byla v minulosti (asi ve 13. století) umístěna strážní věž, která zajišťovala bezpečnost nad 

obchodníky, kteří v těchto místech cestovali. Vedla tudy totiž jedna z větví Zlaté stezky. Na vrcholu skály je vztyčen 

železný kříž a nalezneme zde dokonce zbytky zmíněné strážní věže. 
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Obr. A.90. Rozcestí Stožecká skála, pohled ze skály 

A.91  Strážný - U Časté 

Pravděpodobně ještě před rokem 1300 tudy vedla obchodní stezka z Čech do Bavorska (vimperská větev Zlaté stezky). 

Tehdy zde byl hustý hraniční hvozd. Pro zajištění bezpečnosti na cestě byly zřízeny strážní hrady Kunžvart a Vimperk. 

V roce 1759 stezku nahradila Císařská silnice z Prahy přes Vimperk a Strážný do Pasova. 

Po roce 1750 nechal kníže Schwarzenberg založit dřevařské osady (Světlé Hory, Stodůlky). Dřevo se používalo jako 

palivo, stavební materiál a jako surovina ve sklářských hutích. Jedna z hutí se nacházela v místě dnešní Orlovky, která 

byla zřízena v roce 1755. Vysoká spotřeba dřeva měla za následek značné odlesňování. V roce 1847 byl v tehdejším 

polesí Strážný a Knížecí Pláně evidován prales na 2000 ha. 

  

Obr. A.91. Rozcestí Strážný – U Časté, orientační mapa 
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Obec Strážný vznikla pravděpodobně v 17. století, v roce 1780 zde byl postaven pozdně barokní jednolodní kostel 

Nejsv. Trojice, který byl v roce 1786 přistaven. V roce 1909 proběhla jeho rekonstrukce. Kostel byl zbořen v roce 

1965. 

První dva odstavce byly sepsány na základě místních turistických informačních tabulí, informace pro poslední odstavec 

jsem získala z druhé strany mapy Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). 

A.92  Studničná 

Studničná má velice plochý vrchol dosahují výšky 1160 m n.m.. Leží v hlavním rozvodním hřbetu mezi Hraničníkem 

a Plechým. Vrchol je zalesněn smíšeným porostem a leží přímo na červeně značené turistické trase vedoucí 

z Hraničníku. Informace získány z [49]. 

  

Obr. A.92. Vrchol Studničná 

A.93  Svinná Lada 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 915 m ve stejnojmenné obci. Svinná Lada sloužila původně jako dřevařská 

osada. Vznikla v roce 1760. V obci ale rychle převážilo zemědělství. Od roku 1895 pracovala část obyvatel v nedaleké 

papírně ve Františkově (původně zde byla sklárna) a část těžila rašelinu na blízké Chalupské slati. Rašelina byla 

využívána jako palivo v papírně. Těžba rašeliny byla zastavena až v roce 1946. V obci žilo vždy výhradně německé 

obyvatelstvo, dodnes se zachovalo 7 chalup (v roce 1930 zde stálo 30 domů). Svinná Lada byla proslulá výrobou 

dřeváků. Informace získány z [59]. 



 102

 

Obr. A.93. Rozcestí Svinná Lada 

A.94  Šindlov 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 965 m. Leží na hranici NP Šumava. Šindlov (Schindlau) tvořilo v roce 1921 

třináct domů a žilo zde 95 obyvatel. Po roce 1945 byl postupně vysídlován, žili tu pouze Němci. V současnosti zde 

nalezneme dva domy a opravenou kapli. Informace a fotografie kaple získány z [60]. 

  

Obr. A.94. Rozcestník Šindlov, místní kaplička 

A.95  Tmavý potok 

Rozcestí Tmavý potok leží v nadmořské výšce 1030 m. Na soutoku Tmavého a Javořího potoka se nachází vrchovištní 

rašeliniště. 
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Obr. A.95. Rozcestí Tmavý potok 

A.96  Tříjezerní slať 

Tříjezerní slať je vrchovištěm, které stále roste, nachází se asi 3 km od Modravy. Zaujímá plochu 5 ha. Hlavním 

zdrojem vody v této oblasti jsou srážky. Rašeliniště tvoří tři rašelinná jezírka. Největší jezírko má rozlohu 7 arů, 

dosahuje hloubky 2 m. Svou hnědou barvu získalo díky kyselině vyluhované z rašeliny.  

Žije zde znakoplavka horská. Z rostlin se tu vyskytuje například masožravá rosnatka okrouhlolistá a 15 druhů 

rašeliníku. Informace získány z [41], [48]. 

  

Obr. A.96. Tříjezerní slať 
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A.97  Třístoličná cesta - státní hranice 

Třístoličná cesta vede podél státní hranice se Spolkovou republikou Německo ke stejnojmenné hoře, Třístoličníku. 

V současné době (akt. září 2008) se v její blízkosti nachází popadané stromy. Z německé strany je potom v horním 

úseku cesty les zcela vykácen kvůli kůrovci. Cesta je poměrně prudká a kamenitá. 

  

Obr. A.97. Rozcestí Třístoličná cesta – státní hranice, pohled na cestu 

A.98  Třístoličník 

Třístoličník dosahuje výšky 1311 m n.m., na jeho vrcholu je vybudována vyhlídková plošina. Za pěkného počasí jsou 

vidět Alpy. Na německé straně se nachází restaurace s občerstvením pro turisty.  

  

Obr. A.98. Rozcestí Třístoličník, pohled z vrcholu 
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Název Třístoličník vznikl podle třech kamenných bloků, které jsou seskupeny u sebe a zvětráváním byly 

vymodelovány do tvaru věžiček s miskovitými prohlubněmi, které připomínají trůny. Dle pověsti na nich sedávali 

králové Bavor, Rakouska a Čech a radili se o průběhu hranic. Informace získány z [17]. 

A.99  Tunel (horní portál) 

V letech 2000-2004 byl opraven horní portál Schwarzenberského plavebního kanálu, přilehlá opěrná zeď, část kanálu 

a téměř 300 pamětních křížů, božích muk a pamětních kamenů v celém území Národního parku Šumava. Stalo se tak 

péčí a zčásti i nákladem Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, prací domácích firem 

a jednotlivců. 

  

Obr. A.99. Rozcestí Tunel (horní portál), pohled na portál 

A.100  Turnerova chata 

Turnerova chata je jediná přístupná chata v I. zóně Národního parku Šumava na naučné stezce Povydří.  

V těchto místech byl roku 1888 postaven hostinec, který ale roku 1932 vyhořel. O dva roky později jej nahradila 

roubená stavba, která poskytovala občerstvení dřevařům a prvním turistům na Šumavě. Svou původní podobu si 

uchovala až dodnes. Informace získány z [50]. 
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Obr. A.100. Rozcestí Turnerova chata, pohled na rozvodněnou Vydru 

 A.101  U Býv. roty 

Rozcestí U Bývalé roty leží na zeleně značené sezónní cestě z Frantova mostu na rozcestí pod Poledníkem. Cesta je 

otevřená z důvodu ochrany přírody pouze v době od 1. 7. do 30. 9. Na rozcestí se nachází posezení pro turisty. 

  

Obr. A.101. Rozcestí U Býv. roty, posezení pro turisty 

A.102  U Daniela 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1050 m. Jsou zde umístěny lyžařské a turistické rozcestníky. Název rozcestí je 

odvozen od statku Daniela Klostermanna, který byl prapředkem spisovatele Karla Klostermanna.  
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Obr. A.102. Rozcestí U Daniela 

A.103  U Fastnerů 

Rozcestí se nachází přibližně v polovině cesty ze Svinné Lady do Nových Hutí. V blízkosti je vybudováno posezení pro 

turisty. 

  

Obr. A.103. Lyžařský rozcestník, posezení U Fastnerů,  

A.104  U hřbetu Bulíku 

Bulík je 1124 m vysoká hora ležící východně od Smrčiny. Lyžařská trasa nestoupá až k jeho vrcholu, ale obchází jej po 

úbočí. Rozcestí leží na štěrko-písčité lesní cestě, zvané Smrčinská, v nadmořské výšce 980 m. 
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Obr. A.104. Rozcestí U hřbetu Bulíku, pohled na Smrčinskou cestu 

A.105  U Lávky přes Studenou Vltavu 

Lávka je dřevěná, tvořená vedle sebe poskládanými kládami. Na jedné straně je opatřena dřevěným zábradlím. Při 

přechodu se lávka mírně houpe. 

  

Obr. A.105. Rozcestí U Lávky přes Studenou Vltavu, Studená Vltava 

A.106  U Mezilesní slatě 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1095 m. Je zde informační tabule s turistickou mapou okolí a posezení pro 

turisty. Rozcestník slouží, jak pěším, cyklistům, tak lyžařům. 



 109

  

Obr. A.106. Rozcestí U Mezilesní slatě, turistické posezení 

A.107  U Mlýnku 

Rozcestí U Mlýnku leží na trase Strážný - Žďárecké sedýlko. Nachází se zde uměle vytvořená nádržka na vodu 

s posezením. Cesta, která k rozcestí vede, je asfaltová. 

  

Obr. A.107. Rozcestí U Mlýnku, nádržka na vodu 

A.108  U Potůčku 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1065 m. Kolem potoka jsou patrné sejpy po rýžování zlata.  
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Obr. A.108. Rozcestí U Potůčku 

A.109  U Prášil (rozc.) 

Rozcestí se nachází 500 m od obce Prášily v nadmořské výšce 868 m. U nedalekého Prášilského potoka stávala 

poslední papírna v Čechách na ruční papír. 

Prášily vznikly v roce 1749 jako osada sklářských dělníků Gattermayerovy sklárny. Do roku 1824 se zde vyrábělo 

zrcadlové sklo. V roce 1819 zde byla založena papírna, patřila k nejstarším v Čechách. V roce 1933 vyhořela. Dodávala 

ruční papír pro prezidentskou kancelář. Za první republiky byly Prášily významným turistickým centrem, srovnatelným 

s krkonošským Špindlerovým Mlýnem. Obec byla v letech 1945 - 1991 téměř zničena armádou. V roce 1997 byla 

uvedena do provozu turistická chata KČT u příležitosti otevření nedalekého hraničního přechodu Gsenget. Informace 

získány z [21]. V současné době jsou Prášily turistickým centrem, kde se budují hotely a restaurace.  

  

Obr. A.109. Rozcestí U Prášil, pohled na cestu z Prášilského jezera 



 111

A.110  U Starých Hutí 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1155 m na hranici NP Šumava. Sklárna ve Starých Hutích (Althütte) existovala 

do roku 1825. Staré Hutě se nacházely na svahu Přilby. Informace získány z [23]. 

  

Obr. A.110. Rozcestí U Starých Hutí 

A.111  U Tokaniště 

Rozcestí U Tokaniště se nachází v nadmořské výšce 1040 m. Setkávají se zde Smrčinská cesta se žlutě značenou 

turistickou cestou z Nové Pece. Z rozcestí se můžeme také dostat na hraniční přechod Zadní Zvonková. 

  

Obr. A.111. Rozcestí U Tokaniště, pohled na Medvědí potok 
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A.112  U Tremlů 

Rozcestí U Tremlů leží v nadmořské výšce 1070 m. Nachází se severně od obce Kvilda. Od tohoto rozcestí můžeme 

pokračovat například po Zlaté stezce kašperskohorské na Jezerní slať. 

  

Obr. A.112. Rozcestí U Tremlů 

A.113  U Tří jedlí 

Rozcestí leží na Danielově cestě. Danielova cesta spojuje Horskou Kvildu se Zhůřím. Cesta je pojmenována po 

Danielovi Klostermannovi, obyvateli Horské Kvildy. Daniel Klostermann byl prapředek spisovatele Karla 

Klostermanna.  

  

Obr. A.113. Rozcestí U Tří jedlí, Danielova cesta 
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A.114  V sedle Přilby 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1140 m na úpatí hory Přilba. Cesta odtud strmě stoupá až k vrcholu, který se 

nachází v nadmořské výšce 1217 m. 

  

Obr. A.114. Rozcestí V sedle Přilby 

A.115  Vaňkova cesta 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1153 m. V těchto místech se v minulosti nacházela křižovatka cest mezi Srním 

- Modravou - Prášily a Bavorskem. Vaňkova cesta vede od stejnojmenného rozcestí na Hakešickou cestu vedoucí 

z rozcestí Pod Oblíkem. 

  

Obr. A.115. Rozcestí Vaňkova cesta, pohled na cestu 
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A.116  Vintířova kaplička 

Kaplička je zasvěcena poustevníku Vintířovi, který žil v okolí počátkem 11. století a udržoval stezku z Bavorska do 

Čech. Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 995 m. Fotografie kapličky byla získána ze zdroje [52]. 

  

Obr. A.116. Vintířova kaplička 

A.117  Vintířova skála 

Vintířova skála se nachází zhruba 100 m od Vintířovy kapličky. Její vrchol se nachází v nadmořské výšce 1006 m. 

Skála tvoří vrchol hory Březníku. 

  

Obr. A.117. Vintířova skála 
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A.118  Vyhlídka do údolí Křemelné 

Vyhlídka se nachází v nadmořské výšce 975 m ve vzdálenosti 200 m od rozcestí Vysoký hřbet. Za údolím Křemelné 

jsou vidět hraniční šumavské hory, Poledník a Oblík. 

  

Obr. A.118. Vyhlídka do údolí Křemelné, pohled na cestu 

A.119  Vysoký hřbet 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1005 m. Od rozcestí vede 200 m dlouhá odbočka na vyhlídku do údolí 

Křemelné a 30 m dlouhá odbočka na další vyhlídku do údolí. 

  

Obr. A.119. Rozcestí Vysoký hřbet 
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A.120  Za Oblíkem 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1150 m. Leží v novostudnickém polesí v úžlabině mezi Poledníkem a Oblíkem 

na modře značené turistické trase vedoucí z Hartmanic do Čeňkovy Pily. Z rozcestí odbočuje žlutě značená turistická 

cesta na vrchol Oblíku. 

 

Obr. A.120 Rozcestí Za Oblíkem 

A.121  Zelenohorské chalupy 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1007 m na východním svahu Jezerního hřbetu. Kdysi zde stávalo 50 stavení 

a fungovala stará huť. 

  

Obr. A.121. Rozcestí Zelenohorské chalupy 



 117

V blízkosti rozcestí jsou dodnes patrné stopy po osídlení, především v podobě rozvalenin. Z rozcestí Pod Jezerním 

vrchem stoupáme nejprve jehličnatým lesem, který postupně přechází ve smíšený až listnatý v okolí bývalých 

Zelenohorských chalup. 

A.122  Zhůří 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1141 m. Ve 14. století těmito místy vedla Zlatá stezka kašpersko-horská. Na 

úbočí Huťské hory stávala věž pro ochranu stezky a kolem roku 1720 dvě sklárny. První písemná zmínka o obci Zhůří 

pochází z 1785. Obec se tehdy nazývala „Haydl“. Od roku 1869 byla obec nazývána Ziegenruk (Kozí hřbety). Obec 

byla postupně vysídlena pravděpodobně v letech 1950-1960 v důsledku vybudování radarové stanice v roce 1952. 

V blízkém lese se nachází rozsáhlé Zhůřské slatě. Informace získány z [61]. 

  

Obr. A.122. Rozcestí Zhůří 

A.123  Zlatá stezka 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1090 m. Vedla tudy jedna odnož kašperskohorské větve Zlaté stezky, která  

směřovala již od 14. století z Horské Kvildy kolem Luzného na Grafenau, Tittling a dále do Pasova, nazývala se Zlatou 

cestou. Karel IV.ji zamýšlel jako část dálkové obchodní cesty z Čech přes Salzburg do Benátek. Před rokem 1376 proto 

plánovitě založil Grafenau.  

Od konce 16. století využívali Zlaté cesty bavorští vévodové k přepravě své soli do Čech a konkurovali tím tak Pasovu 

a Zlaté stezce. V roce 1608 byla podepsána smlouva, podle které Bavorsko dále prodávalo svou sůl Pasovu a ten ji 

dopravoval po Zlaté stezce do Čech. Význam Zlaté cesty tím silně poklesl a v 18. století zpustla. Informace byly 

získány z [31]. 
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Obr. A.123. Rozcestí Zlatá stezka 

A.124  Zlatá Studna 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 1100 m. V těchto místech bývala sklářská ves. Měla vlastní školu a hostinec. 

Od roku 1799 se ve sklářské huti vyrábělo duté a později i tabulové sklo. Oblast byla známá malbou na sklo. Zdejší les 

poskytoval palivo a potaš (z popele stromů) jako přísadu pro tavení skloviny. Dnes je místo křižovatkou turistických 

cest. Informace získány z informační tabule v terénu. 

  

Obr. A.124. Rozcestí Zlatá Studna 

A.125  Zlatý stoleček 

Rozcestí Zlatý stoleček se nachází v nadmořské výšce 1196 m. Leží na svahu Ždánidel (1309 m n.m.) nedaleko místa, 

kde si čeští a bavorští pašeráci vyměňovali zboží. 
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Obr. A.125. Rozcestí Zlatý Stoleček 

A.126  Žďárecké jezírko 

Žďárecké jezírko se nachází v nadmořské výšce 950 m. Jedná se o vodní nádrž na potoku Častá. Název jezírka vznikl 

nesprávným překladem Scheureckschwelle. Informace získány z druhé strany mapy Šumava Trojmezí (kapitola 

1.2.25).  Na rozcestí se nachází posezení pro turisty. K jezírku je potřeba sejít ještě asi 50-100 m. Jezírko slouží 

k chovu ryb. 

  

Obr. A.126. Rozcestí Žďárecké jezírko, pohled na jezero 

A.127  Žďárecké sedýlko 

Rozcestí se nachází v nadmořské výšce 995 m. Kříží se zde turistické a cyklistické trasy. Ze Žďáreckého sedýlka vede 

téměř po rovině cesta do Knížecích Plání. 
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Obr. A.127. Rozcestí Žďárecké sedýlko 
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Příloha B  

Informace k cestám 
B.1  Medvědí stezka 

Medvědí stezka vznikla v roce 1967 z podnětu prachatických ochranářů. Stezka dostala jméno podle Medvědí cesty 

a Medvědího kamene. Medvědí kámen je připomínkou místa, kde byl zabit poslední medvěd na Šumavě (viz rozc. 

Medvědí kámen). Naučná stezka začíná na železniční zastávce Ovesná. Délka stezky do Jeleních vrchů je 7.5 km, do 

železniční zastávky Černý Kříž 15 km. Stezka je značena žlutě a je to nejstarší naučná stezka na Šumavě. 

  

Obr. B.1. Orientační mapa, stezka k Medvědímu kameni 

B.2  Naučná stezka Chalupská slať 

Naučná stezka se nachází severně od Svinné Lady. Chalupská slať se rozkládá v nadmořské výšce 899 – 920 m. Její 

rozloha je 137 ha. Průměrná roční teplota v této oblasti dosahuje 4.5°C. Jezírko v Chalupské slati zvolna zarůstá 

rašeliníkem, tzn. je v období stagnace. Je největší v ČR, má rozlohu 1.3 ha.  

Rašelinné ložisko tvoří dvě samostatná vrchoviště spojená tenkou vrstvou rašeliny Chalupská slať (na jihu) a 

Novosvětská slať (na severu). Obě části jsou odvodňovány Vydřím potokem, který vtéká do Teplé Vltavy. Informace 

získány z informační tabule v terénu. Na stezce je dále umístěna informační tabule popisující rostlinstvo a živočišstvo 

v této oblasti. 
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Obr. B.2. Rozcestník před Chalupskou slatí, Chalupská slať 

B.3  Naučná stezka kolem Schwarzenberského kanálu 

Naučná stezka je dlouhá 9 km a byla slavnostně otevřena dne 17. 05. 2003. Začíná na parkovišti v Jeleních Vrších, kde 

se nachází dolní portál plavebního kanálu. Pokračuje na Raškov nad Novou Pecí. 

Cestou si můžeme prohlédnout tunel (dnes dlouhý 397.22 m) se vstupními portály, připojení Jeleního smyku 

vyúsťujícího z Jeleního jezírka, Rosenauerovu kapličku v místě křížení s Jezerním potokem přitékajícím z Plešného 

jezera, Jezerní smyk, akvadukt u Rossbachu, který je zároveň viaduktem nad Koňským potokem přitékajícím od 

napájecí nádržky Říjiště a mnohé další zajímavosti. 

Je možné shlédnout ukázkové plavení po kanálu. Stezka je vhodná pro všechny druhy turistiky. Projekt naučné stezky 

byl spolufinancován z prostředků Evropské Unie. Informace a schéma naučné stezky získány z [28]. 

  

Obr. B.3. Orientační mapa, pohled do Schwarzenberského kanálu 
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B.4  Naučná stezka Tříjezerní slať 

Naučná stezka byla zřízena v roce 1978 a má délku zhruba 200 m. Prochází po dřevěných lávkách uprostřed Tříjezerní 

slatě. Najdeme zde 11 zastavení s informačními tabulemi popisujícími vegetaci, vznik rašeliny a jiné. Tříjezerní slať má 

rozlohu 5 ha. Informace byly získány z [46]. Obrázky byly získány z [41]. 

  

Obr. B.4. Tříjezerní slať 

B.5  Přírodní poznávací okruh Nelesní krajina 

Okruh se nachází severovýchodně od Kvildy. Rozcestník na fotografii je umístěn na cestě z Kvildy do Starých Hutí. 

  

Obr. B.5. PPO Nelesní krajina 
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B.6  Rakouská cesta 

Rakouská cesta vystoupá z nadmořské výšky 885 m do 1020 m. Spojuje Říjiště a hraniční přechod do Rakouska 

u hraničního kamene 1/10. Přechod je otevřen sezónně 15. 4. - 31. 10. od 8:00 do 18:00 hodin. Informace byly získány 

z obálky mapy Šumava Trojmezí (kapitola 1.2.25). 

  

Obr. B.6. Rozcestí Rakouská cesta – Říjiště, bývalá strážní budka 

B.7  Rohan Strasse 

Rohanova cesta byla zřízena v roce 1888. Vede ze Stožce, zpočátku stoupá, v druhé polovině jde po vrstevnici hory Na 

Vrchu (874 m n.m.). Navazuje na ni Tovární cesta. 

 

Obr. B.7. Název cesty vyrytý v kameni  
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B.8  Rudolfova cesta 

Rudolfova cesta vede proti proudu Lesního potoka k napojení na Medvědí cestu. Cesta je štěrko-písčitá a vede 

vysokým lesem. Na přiložené fotografii je kámen s označením cesty. 

 

Obr. B.8. Název cesty vyrytý ve skále 

B.9  Stezka sv. Vintíře 

Vintířova stezka je přeshraniční naučná stezka, která vede po jedné z nejstarších obchodních stezek z Bavorska do 

Čech. O její založení se zasloužil Gunther Vintíř. Vintíř byl misionář, mírotvůrce a stavitel mezinárodních cest a mostů. 

Stezka začíná v německém Niederaltaichu (Bavorsko) a směřuje až do Prahy. Měří 150.6 km, a je rozdělena na osm 

jednodenních úseků. Prochází místy spojenými s Vintířovým jménem. 

  
Obr. B.9.  Vintířova skála, rozcestí Vintířova kaplička 
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Vybudování této stezky bylo spolufinancováno z prostředků EU. V budoucnu je plánováno proznačení stezky na české 

straně až do Prahy - k Břevnovskému klášteru, kde jsou uloženy ostatky sv. Vintíře. Informace získány z [30]. 

B.10   Tovární cesta 

Tovární cesta byla zřízena v roce 1891. Navazuje na Rohanovu cestu, která vede ze Stožce. Tovární cesta pokračuje na 

rozcestí u potoku Hučina. Cesta přechází po úbočí hory Vrchoviště (937 m n.m.). 

 

Obr. B.10. Název cesty vyrytý v kameni 

B.11  Zlatá stezka 

Zlatá stezka spojovala české země s Podunajím a jižnějšími zeměmi. Původně byla nazývána solní (dovoz soli 

z východoalpské oblasti přes Pasov do Čech), pasovská apod., od 16. století je zvaná Zlatá kvůli výnosnosti obchodu, 

ke kterému sloužila. První zprávy pocházejí z 11. století v souvislosti s mýtným.   

Zlatá stezka původně vedla z Pasova do dnešních Starých Prachatic, ale její systém se stále rozšiřoval a od l4. století jej 

tvořily 3 hlavní linie: Dolní Zlatá stezka z Pasova do Prachatic přes Waldkirchen a Volary, Střední Zlatá stezka 

z Pasova do Vimperka přes Strážný a Horní Zlatá stezka z Pasova do Kašperských hor přes Freyung a Kvildu. Ochranu 

zajišťovaly strážní hrady (Stožec, Kynžvart, Kašperk, …). 

Ve 14. až 16. století patřila Zlatá stezka k nejvýznamnějším středověkým spojnicím. V době husitských válek byl 

provoz na této stezce omezen, ale později byl znovu obnoven. Třicetiletá válka, rostoucí konkurence bavorské 

a rakouské soli a následně monopol „habsburkské“ soli způsobily do počátku 18. století úplný zánik obchodu na Zlaté 

stezce. Vimperská větev Zlaté stezky je dnes téměř totožná s mezinárodní silnicí do Německa přes hraniční přechod ve 

Strážném. Informace získány z [31]. 
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Obr. B.11. U rozcestí Zlatá stezka 
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Příloha C 
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Příloha D 

Struktura přiloženého CD 
 

• dokum.pdf.………………………………………………………………tisková podoba dokumentace 

• *_kap*.pdf………………………………………………………………výřezy map (rok_kapCislo.pdf)…...26x 

• rozsah1.pdf………………………………………………………………rozsah mapových podkladů 1924-1989  

• rozsah2.pdf………………………………………………………………rozsah mapových podkladů 1991-2007 

 


