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NN  AA  ŘŘ  ÍÍ  ZZ  EE  NN  ÍÍ  
 

Správy Národního parku a chrán ěné krajinné oblasti Šumava 
 

č. 3/2009 
ze dne 9. dubna 2009, 

 
kterým se podle § 19 a v souladu s ustanovením § 78  odst. 3 a 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,  
o ochran ě přírody a krajiny, v platném zn ění (dále jen „zákon o ochran ě přírody a krajiny“), 

vydává 
 

 

NN  ÁÁ  VV  ŠŠ  TT  ĚĚ  VV  NN  ÍÍ        ŘŘ  ÁÁ  DD  
NNáárrooddnnííhhoo  ppaarrkkuu  ŠŠuummaavvaa  

 
 
 

čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem stanovujícím podmínky pro turistické, 

sportovní a rekreační aktivity osob na území Národního parku Šumava (dále jen „národní park“). 
Návštěvní řád je vydáván zejména za účelem ochrany národního parku před možnými rušivými 
vlivy turistických, sportovních a rekreačních činností. Vyhrazuje místa pro některé činnosti, které 
je dle § 16 zákona o ochraně přírody a krajiny zakázáno mimo tato místa provádět1). Toto 
vyhrazení může být vázáno na splnění časových či jiných okolností dále upřesněných v tomto 
nařízení.  

 
2) Návštěvní řád se vztahuje na všechny osoby, které se na území národního parku zdržují nebo 

vykonávají činnost, není-li dále stanoveno jinak.  
 
 

čl. 2 
Obecná ustanovení 

 
1) Činnosti na území národního parku zakázané stanoví zákon o ochraně přírody a krajiny 

v ustanovení § 16 „Základní ochranné podmínky národních parků“. Další zakázané činnosti osob 
stanoví zvláštní předpisy2). Přehled těchto zakázaných činností je dostupný na místech 
uvedených v článku 10 tohoto nařízení. 

 
2) Ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny o zákazu sběru rostlin se 

nevztahuje ve II. a III. zóně ochrany přírody národního parku na zemědělské hospodaření 
vlastníků a nájemců pozemků a na sběr rostlin pro vlastní potřebu osob trvale bydlících 
v národním parku, pokud nejde o sběr rostlin zvláště chráněných3) nebo o sběr, který porušuje 
podmínky ochrany stanovené v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 
_____________________________ 
 

1) § 16 odst. 1 písm. e) a f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
2) např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti  
3) vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
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čl. 3 

Pohyb p ěších osob a osob na lyžích 
 
1) Po pěších a lyžařských turistických trasách (standardizované značení KČT) je pěší pohyb osob 

a pohyb osob na lyžích možný po celém území národního parku. Z důvodu ochrany přírody 
(zejména ochrany druhů živočichů citlivých na rušení) jsou úseky pěších a lyžařských turisticky 
značených tras uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení přístupné pouze v určitém ročním 
období. Tyto úseky jsou v terénu zřetelně označeny informačními tabulemi. 

 
2) Pěší pohyb osob mimo pěší turistické trasy je možný po celém území národního parku kromě 

území I. zón ochrany přírody a území, ve kterých je pohyb osob omezen podle § 64 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Pohyb osob na lyžích mimo lyžařské turistické trasy je možný po 
celém území národního parku kromě území I. zón ochrany přírody, lesa mimo lesní cesty 
a území, ve kterých je pohyb osob omezen podle § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 
 

čl. 4 
Jízda na kolech 

 
1) Jízdu na kolech lze na území národního parku provozovat mimo silnice a místní komunikace 

pouze v zastavěných územích a na trasách a stezkách vyhrazených tímto nařízením. Z důvodu 
ochrany přírody (zejména ochrany druhů živočichů citlivých na rušení) jsou některé úseky tras a 
stezek přístupné pouze v určitém ročním období. Tyto úseky jsou v terénu zřetelně označeny 
informačními tabulemi. 

 
2) Seznam vyhrazených tras a stezek na území národního parku včetně tras a stezek přístupných 

pouze v určitém ročním období je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
 

čl. 5 
Provozování vodních sport ů a podmínky splouvání vyhrazených úsek ů vodních tok ů 

 
1) Provozování vodních sportů je možné pouze na úsecích vodních toků vyhrazených tímto 

nařízením, přičemž je omezeno ročním obdobím, denní dobou, stavem vody, druhem a počtem 
plavidel a stanovením nástupních, výstupních a odpočinkových míst označených za tímto účelem 
informačními tabulemi. V úseku Soumarský Most – most u Pěkné vodního toku Vltava je 
provozování vodních sportů navíc podmíněno registrací. 

 
2) Seznam vyhrazených úseků vodních toků a specifikace omezení v jednotlivých úsecích jsou 

uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
 
 

čl. 6 
Pohyb osob na koních 

 
1) Po jezdeckých turistických trasách (standardizované značení KČT) je pohyb osob na koních 

možný po celém území národního parku.  
 
2) Pohyb osob na koních mimo jezdecké turistické trasy je možný po celém území národního parku 

kromě území I. zón ochrany přírody, lesa mimo lesní cesty a území, ve kterých je pohyb osob 
omezen podle § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny.  
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čl. 7 

Pohyb osob v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá Voda 
 
Na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda nelze z důvodu nebezpečí 
ohrožení zdraví a života v dopadových plochách střel vstupovat mimo značené cesty. Tyto dopadové 
plochy jsou označeny tabulkami s nápisem „NEVYBUCHLÁ MUNICE, NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ 
ŽIVOTA!“ umístěnými na přístupových cestách a jiných vhodných místech na hranicích těchto území. 
 
 

čl. 8 
Táboření a rozd ělávání oh ňů  

 
Tábořit a rozdělávat ohně lze v zastavěném území nebo na místech označených jako veřejná 
tábořiště. Kromě toho jsou na území národního parku místa označená jako nocoviště, která lze využít 
k přenocování pouze na jednu noc, a to v době od 18.00 do 9.00 hodin bez rozdělávání ohňů. 
 
 

čl. 9 
Pořádání a organizování hromadných ve řejných akcí 

 
1) Pro účely pořádání a organizování církevních hromadných veřejných akcí se vyhrazují následující 

místa: 
a) pozemek pč. 2602/4 u Hůrecké kaple (stpč. 2607), kú. Hůrka u Železné Rudy, 
b) část pozemku pč. 4178/1 u kaple Sv. Vintíře na Březníku, kú. Prášily, 
c) část pozemku pč. 5206/1 u býv. Hauswaldské kaple, kú. Srní II, 
d) části pozemků pč. 66/7, 123/3 a 184/3 u kapličky na Bučině (stpč. 67), kú. Bučina u Kvildy, 
e) části pozemků pč. 31 a 29/3 u býv. kostela na Knížecích Pláních, kú. Knížecí Pláně, 
f) prostor křížové cesty na pozemku pč. 123/1 u kaple Sv. Anny, kú. Borová Lada, 
g) části pozemků pč. 78 a 1083/2 v místě býv. kostela, kú. České Žleby, 
h) část pozemku pč. 866/1 u Stožecké kaple (stpč. 865), kú. České Žleby, 
i) části pozemků pč. 913 a 914 u Rosenauerovy kapličky na Schwarzenberském plavebním 

kanálu, kú. Nová Pec. 
 
2) Církevní hromadné veřejné akce lze pořádat a organizovat na místech uvedených v odstavci 1) 

v době od 9.00 do 18.00 hodin. 
 
3) Při pořádání a organizování ostatních hromadných veřejných akcí se postupuje v souladu 

s ustanovením § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
 

čl. 10 
Výchovné a osv ětové využívání národního parku 

 
1) Informace o národním parku jsou návštěvníkům poskytovány v informačních střediscích, na 

pracovištích Správy NP a CHKO Šumava, prostřednictvím pracovníků stráže přírody, terénních 
informačních zařízení, tiskovými materiály a na internetových stránkách národního parku 
(www.npsumava.cz). V případě potřeby informování o aktuálních přírodních podmínkách, 
případně o regulačních či omezujících opatřeních, mohou být sdělovány informace 
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo i jinou formou. 

 
2) Na území národního parku jsou zřízeny naučné stezky a zážitkové trasy přibližující návštěvníkům 

přírodní a historické zajímavosti. 
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čl. 11 

Ustanovení zrušovací 
 
Zrušují se: 
1. vyhláška Správy NP a CHKO Šumava č. 9/95 ze dne 19.12.1995, kterou se vydává Návštěvní řád 

NP Šumava, 
2. vyhláška Správy NP a CHKO Šumava č. 1/2001 ze dne 23.1.2001, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška č. 9/95 ze dne 19.12.1995, 
3. vyhláška Správy NP a CHKO Šumava č. 4/2003 ze dne 17.3.2003, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška č. 9/95 ze dne 19.12.1995, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
4. nařízení Správy NP a CHKO Šumava č. 5/2004 ze dne 12.5.2004, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška č. 9/95 ze dne 19.12.1995, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
5. nařízení Správy NP a CHKO Šumava č. 2/2005 ze dne 22.3.2005, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška č. 9/95 ze dne 19.12.1995, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 
 

čl. 12 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2009 a pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. František Krejčí 
ředitel Správy NP a CHKO Šumava 
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Příloha č. 1 nařízení Správy NP a CHKO Šumava č. 3/2009  
 
Seznam vyhrazených tras a stezek pro jízdu na kolec h: 
 
1) Debrník - rozc. Zámecký les - Pod Polomem - Hůrka - Vysoké Lávky 
2) rozc. Zámecký les - Pod Sklářským vrchem - Gerlova Huť 
3) rozc. u Gerlovy Huti - Nad Pošťákem - Grádl 
4) Gerlova Huť - Nová Hůrka (cyklostezka) 
5) Nová Hůrka - Hůrka - jezero Laka 
6) rozc. Ascherlak (Popelní domky) - Nová Polomská - rozc. Pod Vlčími jámami 
7) nad Starou Hutí (odbočení ze silnice) - Vysoký Hřbet - Rovina 
8) Velký Bor - Stodůlky - rozc. U Malého Babylonu 
9) Prášily - rozc. Horní Ždánidla - Gsenget - státní hranice SRN 
10) rozc. Horní Ždánidla - Horní Ždánidla 
11) rozc. Gruberg - rozc. Slunečná - rozc. Liščí díry - parkoviště jízdních kol pod Prášilským jezerem 
12) rozc. Slunečná - Nová Studnice 
13) rozc. Liščí díry - Předěl - rozc. Poledník - Poledník (rozhledna) 
14) rozc. Bavorská cesta - Předěl 
15) Velký Bor - Nová Studnice - Javoří Pila - Rybárna - Modrava 
16) Javoří Pila - rozc. Pod Oblíkem - Tříjezerní slať - rozc. Schätzův les 
17) Tříjezerní slať - Rybárna 
18) rozc. Pod Oblíkem - rozc. Hakešická cesta (Hakešická cesta) 
19) Srní (hotel Vydra) - Sedlo - podél Vchynicko-Tetovského kanálu - Mosau - rozc. Plavební kanál - 

rozc. Pod Kostelním vrchem - rozc. Hakešická cesta - rozc. Schätzův les - Rokyta - podél 
Vchynicko-Tetovského kanálu - Hradlový most (Rechle) 

20) rozc. Plavební kanál - po žluté TZT - Staré Srní  
21) Staré Srní - rozc. Pod Kostelním vrchem - býv. Hauswaldská kaple 
22) Modrava - Klostermannovy školky - Filipova Huť 
23) Modrava - rozc. Na Ztraceném - Březník 
24) rozc. Na Ztraceném - rozc. Ptačí nádrž - rozc. Černohorská nádrž - Filipova Huť 
25) Filipova Huť (Korýtko) - Horská Kvilda 
26) Horská Kvilda - rozc. Ranklov - U tří jedlí - Zhůří 
27) rozc. Ranklov - Zlatá Studna 
28) Kvilda - Prameny Vltavy - rozc. U pramene Vltavy 
29) rozc. U pramene Vltavy - Pod Stráží - rozc. na Bučinské cestě (Strážní cesta) 
30) rozc. Ptačí nádrž - Černá hora - rozcestí U pramene Vltavy 
31) Kvilda - Bučina - státní hranice SRN (Bučinská cesta) 
32) u rozc. Pod Hůrkou - Olšinka - Františkov (Mokřinská cesta) 
33) Svinná Lada - U Fastnerů - Nové Hutě (Pod Zvěřínem) 
34) Borová Lada - Knížecí Pláně (Pláňská cesta) 
35) rozc. Bučinské a Židovské cesty - rozc. Židovské a Pláňské cesty (Židovská cesta) 
36) rozc. Strážní a Vlčí cesty - po červené TZT - Bučina (Vlčí cesta) 
37) Bučina - po modré TZT - Furik - Knížecí Pláně - rozc. Žďárecké sedýlko - Žďárecké jezírko - 

rozc. U Pískovny - rozc. Pod Homolí - Strážný 
38) rozc. Žďárecké sedýlko - po modré TZT - rozc. Nová Polka - Polka (Střední cesta) 
39) rozc. Pod Homolí - rozc. Nová Polka (Kohoutí cesta) 
40) rozc. U Pískovny - rozc. Nad Točnou - rozc. Nad Horními Světlými Horami - Světlé Hory - rozc. 

Strážný „Na Kapličce“ - Strážný 
41) Dolní Silnice - Dolní Cazov - Pod Žlebským vrchem - Mlaka - Krásná Hora - V Podkově - Nové 

Údolí 
42) Krásná Hora - rozc. Horní Krásnohorské cesty a Kostelní cesty - Stožec 
43) České Žleby - Kamenná Hlava - Mlaka - Mechový potok (státní hranice SRN) 
44) Dolní Cazov - rozc. pod Radvanovicemi (odbočení ze silnice) 
45) Hliniště - rozc. Salzerův mlýn - rozc. Zelená cesta - rozc. Volarské šance (Zelená cesta) 
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46) České Žleby (odbočení ze silnice) - Stožecká luka - rozc. Pod Stožeckou kaplí - Pod Stožečkem 
- Dobrá 

47) Dobrá (rozc. U Potoka) - Stožecká luka - Stožecká luka (U Lávky) - Stožec 
48) Stožec - rozc. Oslí cesta - Nové Údolí - státní hranice SRN 
49) Nová Pec - žel. zastávka Pěkná - Černý Kříž - Stožec (Vltavská cesta) 
50) Pěkná - žel. zastávka Pěkná 
51) rozc. Oslí cesta - rozc. Ministerka a Oslí cesta (Oslí cesta) 
52) Stožec - Rohanova cesta - rozc. Ministerky a Tovární cesty - rozc. Ministerky a Bonarovy cesty - 

Bonarova cesta - Stožec (Stožecký okruh) 
53) Nové Údolí – Rosenauerův pomník - podél Schwarzenberského plavebního kanálu - rozc. 

Stocký potok - rozc. Ministerka a Oslí cesta - Jelení Vrchy - rozc. Jezerní smyk - rozc. Rossbach 
- rozc. Raškov - Raškov (Pastviny) 

54) rozc. Hučina - rozc. U Stříšky - Plešné jezero 
55) Černý Kříž - rozc. Tunel Horní portál (Hučická cesta) 
56) rozc. U Rosenauerova lesa - podél Jezerního smyku - rozc. Jezerní smyk 
57) Říjiště - rozc. Jezerní stezka - rozc. U Rosenauerova lesa - rozc. U Stříšky 
58) rozc. Ministerky a Tovární cesty - rozc. Tovární a Hučické cesty (Tovární cesta) 
59) rozc. Ministerky a Bonarovy cesty - rozc. Ministerka a Oslí cesta (Ministerka) 
60) rozc. Rossbach - po žluté TZT - rozc. Jezerní potok (Lávka) 
61) železniční zastávka Ovesná - Jelení Vrchy (Idina cesta) 
62) Nová Pec - rozc. Raškov 
63) rozc. Rossbach - rozc. Koňský potok - Říjiště - státní hranice s Rakouskem (Rakouská cesta) 
64) rozc. Koňský potok - rozc. Nad Raškovem - rozc. Novopecký potok 
 
 
 
Seznam vyhrazených tras a stezek pro jízdu na kolec h přístupných pouze 
v období od 1.7. do 31.10.: 
 
1) Horní Ždánidla - Zlatý stoleček - jezero Laka 
2) rozc. Pláňské a Vlasaté cesty - rozc. Vlasaté a Bučinské cesty (Vlasatá cesta) 
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Příloha č. 2 nařízení Správy NP a CHKO Šumava č. 3/2009  
 
Seznam vyhrazených úsek ů vodních tok ů a specifikace omezení v jednotlivých úsecích: 
 
Vodní 

tok 
Úsek vyhrazený 
pro splouvání 

Povolené 
období 

splouvání 

Povolená 
denní doba 
splouvání 

Výška hladiny, p ři 
které je možné 

splouvat 4) 

Druh plavidel  Počet plavidel 5) Nástupní 
a výstupní 

místa 

Odpo činková 
místa 

Vydra Modrava – Antýgl 15.03. - 31.05. 
jen o sobotách 
a nedělích 

8:00 - 18:00 neomezena pouze kanoe 
a kajaky 

neomezen Modrava, 
Hradlový most 
(Rechle), Antýgl 

 

Otava Čeňkova Pila - 
Rejštejn 

15.03. - 31.10. 8:00 - 20:00 neomezena neomezen neomezen Čeňkova Pila, 
výstup mimo NP 

Paulina louka 

Borová Lada - 
Polka 

15.03. - 31.05. 
jen o sobotách 
a nedělích 

8:00 - 18:00 neomezena pouze kanoe 
a kajaky  
 

neomezen Borová Lada, 
Zahrádky,  
Polka 

 

Lenora - 
Soumarský Most 

01.05. - 31.10. 8:00 - 20:00 45 cm a více 
(vodočet Soumarský 
most) 

pouze kanoe 
a kajaky  
 

neomezen Lenora, 
Soumarský Most 

 

50 cm – 61 cm 
(vodočet Soumarský 
most) 

pouze kanoe 
a kajaky 

nejvýše 100 
registrovaných 
plavidel denně 

01.05. – 31.5. 
jen o sobotách 
a nedělích 

8:00 - 20:00 

nad 61 cm 
(vodočet Soumarský 
most) 

pouze kanoe 
a kajaky 

neomezen 

50 cm – 61 cm 
(vodočet Soumarský 
most) 

pouze kanoe 
a kajaky 

nejvýše 100 
registrovaných 
plavidel denně 

Soumarský Most - 
most u Pěkné 

01.06. - 31.10. 8:00 - 20:00 

nad 61 cm 
(vodočet Soumarský 
most) 

pouze kanoe 
a kajaky 

neomezen 

Soumarský Most,  
most u Pěkné 

most u Dobré, 
Chlumský 
most 

Vltava 

most u Pěkné - 
Nová Pec 

01.05. - 31.10. 8:00 - 20:00 neomezena pouze kanoe 
a kajaky 

neomezen most u Pěkné, 
Nová Pec 

 

 
4) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na 

vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 47 cm, resp. 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy 
nebude možné příslušný úsek splouvat. 

5) Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský Most – most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo 
v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro každé registrované plavidlo bude před splutím 
vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění 
ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení týkající se registrace. 
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Příloha č. 3 nařízení Správy NP a CHKO Šumava č. 3/2009  
 
Úseky p ěších turisticky zna čených tras p řístupné pouze v období 
od 1.7. do 31.10.: 
 
1) rozc. Poledník - Javoří slať - rozc. Tmavý potok 
2) Frantův most - rozc. Poledník 
 
 
 
Úseky p ěších a lyža řských turisticky zna čených tras p řístupné pouze v období 
od 1.7. do 15.3.: 
 
1) Horní Ždánidla - Zlatý stoleček - jezero Laka 
 
 
 
 


