
 

Š u m a v a  9. – 13.  září 2020 
Účastnilo se: 48 turistů 

Vedla: D.Jotovová 

 

Na Šumavě jsme byli již několikrát, tentokrát jsme se vydali do Volar a okolí. Ubytovali jsme 

se ve dvou pěkných  penzionech a většina si objednala večeře. 

 

Ve středu jsme vyjeli naším autobusem přes Prahu směr Šumava. Cesta probíhala bez 

problémů, ale ve Strakonicích jsme narazili na objížďku a díky špatnému značení jsme na 

Kubovu Huť dojeli o hodinu déle, než byl plán. Přesto většina vyrazili na Boubín 1362 m a 

vystoupili i na rozhlednu, kde si za krásného počasí užili výhledů. Ostatní šli naučnou stezku 

v přírodní rezervaci Hornovltavické pastviny a všichni jsme navštívili zdejší nádraží, které je 

nejvýše položeným nádražím v ČR. K večeru jsme dojeli na ubytování ve Volarech, zabydleli 

se a navečeřeli.  

 

Na čtvrtek byl pro rychlejší skupinu naplánován náročný výlet z Nové Pece k Plešnému 

jezeru. Menší skupina jela autobusem na Jelení a procházela se kolem Schwarzenberského 

kanálu. Podívali se i k tunelu, ten je 400 m dlouhý a má dva krásné vstupní portály. Celý 

plavební kanál je 40 km dlouhý, dříví se na něm plavilo 170 let až do r.1962. 

 

V pátek jsme využili dobrého železničního spojení z Volar do Lenory nebo na Černý kříž. 

Někteří šli ze Soumarského mostu přes Soumarské rašeliniště, které si mohli prohlédnout 

z rozhledny. Jiní šli z Černého kříže na Stožec a Stožeckou kapli a došli do Lenory na vlak. 

 

V sobotu nás autobus dovezl do Borové Lady. Jedna skupina šla přes Švajglova Lada a 

Švinglov cestou s krásnými rozhledy a na konci navštívila Chalupářskou slať, ve které je 

největší rašelištní jezírko v ČR. Rychlá skupina se vydala na Knížecí pláně a došla až na 

Polku nebo do Strážného. Tam jsme se všichni sešli u Rybárny a odjeli na ubytování.  

 

V neděli náš pobyt končil, ale ještě jsme na zpáteční cestě měli naplánován výstup na Libín 

1093 m s rozhlednou. Byla vidět Šumava, Boubín a snad i Alpy. Z Libína vedl příkrý sestup 

do Prachatic, kde jsme se trochu občerstvili a prohlédli si město s jeho hradbami, 

renezančními domy na náměstí a křížovou cestou , končící u raně gotického kostela sv.Petra a 

Pavla s nádherným hřbitovem. Potom jsme se vydali  autobusem na zpáteční cestu, celkem 

bez problémů jsme večer dorazili do Jablonce.  

 

Dojmy: krásná příroda Šumavy, mnoho přírodních i technických zajímavostí, milí lidé a 

k tomu po celý pobyt nádherné a teplé počasí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


