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  Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

O posledním srpnovém víkendu zavítáme na jeden z nejkrásnějších vrchů bavorské části Šumavy, 

který leží v těsné blízkosti státní hranice. 

Zakletá hora českých turistů 

Luzný - Lusen 1 373 m n.m. 
Boubínský prales – Rozhledna Boubín 1 362 m n.m. 

 

Odjezd autobusu v sobotu 24. srpna 2019: 

Ostrov 6:00; Karlovy Vary, Tržnice 6:25. Návrat v neděli 25. srpna 2019 pozdě večer. 
 

Sobota 24. srpna 2019: Výstup na Luzný 
Luzný, sedmá nejvyšší hora celého pohoří, je označován za jeden z nejhezčích šumavských 

vrcholů, často i tím úplně nejhezčím. Může za to hlavně jeho vrchol, který je tvořen největším 

kamenným mořem mezi šumavskými kopci a který poskytuje přirozený kruhový výhled. Na tento 

vrchol vyrazíme z obce Waldhäuser. Silnice na výchozí místo (parkoviště pod Luzným – 

Waldhausreibe) je přístupná pouze pro autobusy Igelbus, které jezdí v hodinových intervalech. Ti 

pohodlnější se dopraví na výchozí místo místním busem, ti zdatnější se vypraví nejprve po 

červené značce, za kterou pak následuje černá dálková cesta E6. Ta vede těsně pod vrcholem 

Waldhäuserriegel (1 151 m n.m.) a dojdeme po ní k parkovišti Igelbusu s odpočinkovým 

místem. Odtud vyrazíme vpravo po žluté pohodlnější zimní cestou (Winterweg), výstup k vrcholu 

trvá jeden a čtvrt hodiny. Asi za hodinu dojdeme k chatě pod vrcholem Lusenschutzhaus, kde se 

můžeme občerstvit. Od chaty nás čeká náročnější výstup po kamenném moři až po vrchol, kde se 

nám otevřou nádherné výhledy do všech stran. Z vrcholu Luzného si můžeme odskočit na sever 

ke 400 m vzdálenému místu Marktfleckl, které do roku 1803 bylo trojmezím Čech, Bavorska a 

Pasovska. Pro sestup zvolíme letní cestu (Sommerweg) po „nebeském žebříku“ sestoupáme po 

kamenných schodech na vyšlapanou stezku stále po žluté, která nás po půlhodině zavede na 

rozcestí s krytým odpočívadlem a skleněnou archou – Glasarche. Jedná se o zelenou, třpytivou, 

pět metrů dlouhou loď, skládající se ze 480 navzájem spojených skleněných desek, která je 

vložena do ruky z dubového dřeva. Dříve archa putovala po různých místech na obou šumavských 

stranách hranice, až se nakonec trvale vrátila sem, pod horu Luzný, kde její cesta začala. Od archy 

naše cesta pokračuje po dřevěném povalovém chodníku, později sestupujeme listnatým lesem až 

do místa zvaného Teufelsloch, neboli česky Ďáblová díra. Jedná se o soutěsku, kde se voda na 

svahu, který pokrývá kamenné moře, ztrácí v podzemí pod obrovskými balvany. Zajímavým 

jevem je zde chladný vzduch, který zde i v horkém dnu stoupá vzhůru z průduchů mezi balvany. 

Od Teufelsloch sestupujeme k vodní nádrži na potoce Kleine Ohe, která se dříve využívala k 

plavení dřeva a nazývá se Martinsklause. Podobných nádržek je na bavorské straně Šumavy více 

a nazývají se buď Klause nebo Schwelle. Pak už zbývá jen návrat k našemu východisku ke 

dnešnímu výletu ve Waldhäuseru.                                             Celkem 12 km s převýšením 450 m. 

Poznámka ke značení: Ke skleněné arše symbol rysa, od skleněné archy k Martinsklause symbol 

stromů na kmeni, pak zpět do Waldhäuseru symbol střízlíka. 
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Neděle 25. srpna 2019: Boubín – Prales a rozhledna  
Z obce Zátoň se vydáme po modré značce přes žel. zastávku stejného jména k tur. rozcestníku 

Lukenská cesta. Odtud krátce půjdeme souběžně po Lesnické NS až k Lomu pod Soví skálou. Stále 

pokračujeme po modré až k Boubínskému jezírku (5 km). Od jezírka si projdeme okružní 4 km  NS 

Boubínský prales. Dalším našim cílem bude Boubínská rozhledna na hoře Boubín 1 362 m n.m. 

(13 km). Putování po 17 km zakončíme v Kubově Huti, když poslední část povede po Lesnické NS. 
 

Boubínský prales. 

Léta Páně 1858 vydal kníže Jan Adolf Schwarzenberg nařízení, že ve zbývající části pralesa na 

Boubíně „se pro věčné časy nesmějí porážet žádné stromy a les má být ponechán jen sobě samému". 

Tím byl založen druhý nejstarší prales v Čechách (hned po Žofínském pralese z roku 1838). 

Boubínský prales je dodnes unikátem nejen v Čechách, ale i v Evropě. Učí se o něm děti ve škole a 

lesníci jej povinně navštěvují. Boubínský prales se nazývá podle majestátní hory Boubín (1 362 m n. 

m.). Ponechaný prales z roku 1858 měl rozlohu 138 ha, ale po ničivé vichřici v 19. století z něj zůstalo 

jen asi 47 ha, které tvoří dnešní jádro pralesa. Celá rezervace zahrnuje dnes 666 ha přírodního lesa. 

Rozmanitost vzácných hub, lišejníků, rostlin atd. přitahuje vědce z celého světa (např. v roce 2007 zde 

byl objeven údajně již zmizelý sklenobýl bezbarvý). Nejprve dorazíme k Boubínskému jezírku - 

bývalé nádrži pro plavení dřeva. A jak vypadá ten prales? Hlavně je mnohem řidší, než by se čekalo, a 

přesto je pro člověka těžce průchodný. Jeho povrch je pokryt množstvím tlejícího dřeva ve všech 

stádiích rozkladu. 
 

Rozhledna Boubín        

Boubín je se svými 1 362 m nejvyšší horou Šumavy mimo hraniční hřeben a nabízí unikátní výhledy. 

Od roku 2005 na něm navíc stojí 21 metrů vysoká dřevěná rozhledna. Pohled na zalesněné pohoří 

Šumavy a navíc směrem do vnitrozemí, do údolí s vesnicemi a loukami, je jedinečný. Za jasného 

počasí (zvláště na podzim) lze dohlédnout až na Alpy vzdálené přes sto kilometrů. 

 

 

Ubytování a stravování:  Penzion Sněžná – Budějovická 41, 384 51 Volary  

    3-5ůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a polopenzí. 

Cena výletu:    1.350 Kč, nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary 1.450,- Kč 

Platba na č. účtu:  16738341/0100, v. s. 4190824, k. s. 0008 do 31. 7. 2019.   

    V příkazu ve zprávě pro příjemce uveďte prosím své příjmení.  

Vedoucí akce: RNDr. František Wohlmuth; 603 209 270; fjw@volny.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Luzný                  Boubínský prales 
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