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Záhvozdí

14,7 km

485 m

5:00 h

Auf dem blauen Wanderweg
zum Berg Knížecí stolec
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Die Wanderung auf den Berg Knížecí
stolec führt uns direkt durch das
Militärübungsgelände Boletice. Mit einer
Höhe von 1.236 m gehört Knížecí stolec
zwar nicht zu den höchsten Bergen des
Böhmerwaldes, vom Ausgangspunkt
in Záhvozdí (Ortsteil der Gemeinde
Želnava) muss man jedoch auf 7 km
einen Höhenunterschied von fast 500 m
überwinden. Die gesamte blau markierte
Wanderroute ist knapp 15 km lang. Auf
den Informationstafeln entlang des Weges erfahren wir Wissenswertes über Flora und
Fauna der Umgebung. Einer der am Weg gelegenen Rastplätze zum Knížecí stolec ist der
Adolfstein, ein Felsgebilde mit Aufschrift und Fürstenkrone. Kurz vor dem Berggipfel sehen
wir an einer Waldwegkreuzung eine Fläche mit einem Granitobelisk, der an die Folgen
des Orkans Kyrill erinnert. Auf dem Gipfel des Knížecí stolec steht ein Aussichtsturm
aus Holz. Der Wanderer wird mit einem herrlichen Ausblick auf den Böhmerwald belohnt.
Das Betreten des Militärübungsgeländes ist an Wochenenden und Feiertagen möglich,
Bedingung ist jedoch die strikte Einhaltung der auf den Tafeln am Eingang angeführten
Regeln. Auf dem Wanderweg gibt es keine Einkehrmöglichkeiten, es ist also ratsam,
entsprechenden Proviant mitzuführen.

Po modré na Knížecí stolec
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1

Adolfstein / Adolfův kámen
48°50‘10“N, 14°00‘37“E

2

Granitobelisk / Žulový obelisk
48°50‘31“N, 14°01‘14“E

3

Knížecí stolec
48°50‘49“N, 14°01‘11“E

Výšlap na Knížecí stolec nás zavede do samého nitra Vojenského újezdu Boletice.
Knížecí stolec (1.236 m) sice nepatří mezi nejvyšší šumavské vrcholy, ale k jeho zdolání je
třeba z výchozího místa v Záhvozdí, části obce Želnava, překonat na 7 km téměř 500 m
převýšení. Celý modře značený okruh je dlouhý necelých 15 km. Z informačních tabulí
se dozvíme vše o okolní fauně a floře. Jedním ze zastavení cestou na Knížecí stolec je
Adolfův kámen. Je to skalka s nápisem a knížecí korunou. Najdeme zde jedno z několika
odpočívadel na trase. Než dojdeme k vrcholu, potkáme na křižovatce lesních cest
prostranství s žulovým obeliskem, který
připomíná odstraňování následků orkánu
Kyrill. Na vrcholovém hřbetu Knížecího
stolce se nachází dřevěná rozhledna,
která nás odmění úchvatným výhledem
na Šumavu. Vstup do Vojenského újezdu
Boletice je možný o víkendech a svátcích
a je podmíněn důsledným dodržováním
pravidel, která jsou uvedena na tabulích
u vstupů. Na trase není žádná možnost
občerstvení, proto je třeba být vybaven
svačinou a pitím.
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