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Petr Bílek podotýká → Kam na kolo? Chcete-li po rovině, zkuste cyklostezku kopírující (Studenou) Vltavu a železnici z nového 
údolí směrem na novou Pec, případně stezku kolem Schwarzenberského plavebního kanálu. Pro vrchaře je tu výjezd na Třístoličník 
(1302 m n. m.) po silničce z bavorské strany, případně k Plešnému jezeru. na vrchol Plechý (1378 m n.m.) je to ale lepší jen pěšky.navigator

Chůze podél hranice bývá zvláštní 
zážitek a na Stožecku to platí velmi 
silně. Na rozdíl od horsko-lesní 
scenérie kolem turisticky zatížené 
Kvildy, Modravy či Železné Rudy 
zde procházíte Šumavou výrazně 
zkultivovanou lidmi. Lidmi, kteří 
zmizeli a po nichž zbyla jen geo-
metrie pastvin, cest, kamenných 
zdí a mezí. Rozdíly ve vegetaci, 
roztroušené kameny a terénní tva-
ry dávají tušit, že tu či onde stávala 
vesnice. Tip na výlet? Z Českých 

1 Vystoupit na 
Boubín lze od sta-
nice Kaplice.  Po-
blíž je i parkoviště. 
2 Některé stromy 
v pralese jsou 
staré až 400 let. 
3 Plánování 
výletů usnadňují 
železniční tratě 
Strakonice–Volary 
a Číčenice–Nové 
Údolí. 4 Dřevěná 
poutní kaple 
Panny Marie pod 
Stožeckou skálou, 
u pramene léčivé 
vody. 5 Hotel Flo-
rián – pohostinný 
dřevěný dům 
s atmosférou. 
6 Pokoj se širok-
úhlým výhledem 
v hotelu Florián.

Žlebů se vydejte po žluté značce 
(a trase Zlaté stezky) na rozces-
tí Mlaka, a pak po červené podél 
hranice, směrem na Nové Údolí. 
Doporučujeme dopřát si malou 
okliku přes hranici do bavorského 
Haidmühle. Několik zavřených 
hotelů svědčí o tom, že turistický 
ruch tu již upadá. Příznivci prame-
nů si odtud mohou pár kilometrů 
odskočit k začátku Studené Vltavy. 
V zaniklé osadě Nové Údolí najdete 
muzeum i občerstvení v odstave-

ných železničích vagonech.  A také 
funkční nádraží, odkud se můžete 
vlakem přiblížit výchozím Čes-
kým Žlebům – stačí vystoupit ve 
Stožci. Odtud lze před návratem do 
Českých Žlebů ještě vystoupit na 
Stožeckou skálu. Obecně je krajina 
v této části Šumavy pozvolnější, 
v nivách podél potoků jdete (či 
jedete na kole) prakticky po rovině. 
Což je skvělé pro menší děti nebo 
osoby, pro něž převýšení není víta-
nou výzvou.

Mezilehlá Šumava
Více luk a pastvin, pozvolnější reliéf, méně turistů – objevte šumavské pohraničí na jih od Boubína a zdejší atmosféru  
kdysi obydlené krajiny, z níž se zmizely domy i lidé.  Napsal Petr Bílek
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prales za plotem
Pohled na nedaleký vrchol Boubí-
na vám nedopřeje klidu, dokud na 
něj nevystoupíte. Vhodná výcho-
zí místa jsou železniční stanice 
Kaplice nebo Kubova Huť (nejvýše 
položené nádraží v ČR). Po výstu-
pu na vrchol můžete celý masiv 
po zelené značce obejít, případně 
sestoupit na jiné místo a zbytek 
opět dojet vlakem. Na Boubíně se 
z dřevěné rozhledny otevírá půso-
bivé panorama s elektrárnou Te-
melín.  Buďte v klidu, ten „kouř“ 
stoupající z věží je pouze vodní 
pára. A slavný Boubínský prales? 
Fascinující nahlédnutí do bujného 
organického světa, bohužel však 
přes plaňkový plot. Kvůli zvěři.

hotel floriÁn
Pohostinnou základnu k výpravám 
v tomto zapadlém koutě Šuma-
vy poskytuje fungl nový hotel 
Florián na okraji Českých Žlebů, 
ve výšce 930 m n. m., se skvělým 
výhledem na tajemné lesy. Hotel je 
nový a starý zároveň – ve stavení 
z 19. století vás po rekonstrukci 
čeká čtyřhvězdičkové pohodlí, 
včetně kvalitní restaurace, klubové 
místnosti s krbem, venkovního 
bazénu a wellnessu s vířivkou 
a saunou. Nejvýstižněji lze at-
mosféru hotelu popsat výrazem v 
jazyce zdejších původních obyva-
tel: Gemütlichkeit. Tedy útulnost, 
přívětivost, příjemnost, vřelost. 
Spojení rustikální architektu-

ry a moderních nároků se tady 
povedlo skvěle. Vyzařuje to už z 
drobných detailů a použitých ma-
teriálů. Interiérům dominuje dřevo, 
prostá bílá a pak tradiční tmavo-
zelená barva. V restauraci chodíte 
po původní podlaze staré přes sto 
třicet let. Mosazné kohoutky a 
hlavice sprch jsou v Itálii vyrobe-
né repliky podle koupelen starých 
hotelů v Pasově. V restauraci vedle 
chutné kuchyně (ano, i borůvkové 
knedlíky) podávají vynikající kávu 
z bytelné italské mašiny. A také 
jihotyrolské pálenky. A zvenku 
hotel chrání dřevěný Svatý Florián, 
jehož originál je uložený v Národ-
ní galerii. Do takového hotelu se 
člověk vrací rád.  

hotel florián 
je starý i nový 
zároveň. ve stavení 
z 19. století vás 
čeká moderní 
čtyřhvězdičkové 
pohodlí. 
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