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Poledník und Prášilské jezero

1

4

3

2

Die Wanderung beginnt im Herzen des Nationalparks
Böhmerwald in der Gemeinde Srní mit der sehenswerten
Dreifaltigkeitskirche im Ortszentrum. Wir folgen der
gelben Wegmarkierung bis zum Schwemmkanal. An
der Wegkreuzung Zelenohorské chalupy wechseln wir
von der gelben zur grünen Wegmarkierung. Nach einem
etwas anstrengenderen Aufstieg gelangen wir an die
Wegkreuzung zwischen Vaňkova cesta und Bavorská
cesta, danach über den Kammweg des Berges Jezerní
hora bis zur Wegkreuzung Předěl. Von hier aus eröffnet
sich uns ein herrlicher Ausblick. Nachdem wir auch die
Wegkreuzung Polední hora hinter uns gelassen haben,
erreichen wir den Gipfel des Poledník (1.315 m). Der Aussichtsturm auf dem Poledník
(Mittagsberg) ist 37 m hoch. Auf die Aussichtsplattform führen 227 Stufen. Von hier aus
hat man einen wunderbaren Blick über den Böhmerwald und den Bayerischen Wald.
Beim Abstieg nehmen wir anfangs denselben Weg wie beim Aufstieg. Jedoch schlagen
wir an der Wegkreuzung Předěl den rot markierten Wanderweg ein. Dieser führt über die
Wegkreuzung Liščí díry bis zum See Prášilské jezero (Stubenbachsee), einem der fünf
Eiszeitseen des Böhmerwaldes. An der Wegkreuzung Liščí díry nehmen wir den grünen
Wanderweg und gehen bis zur Kreuzung Slunečná. Hier biegen wir auf den gelben Weg ab,
steigen bis zur Wegkreuzung Nová Studnice hinauf und gelangen über eine kleine Straße
bis zur Wegkreuzung Pod Jezerním hřbetem. Von hier aus nehmen wir wieder den Weg über
die Wegkreuzung Zelenohorské chalupy zurück bis nach Srní.
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Srní
49°05‘13“N, 13°28‘48“E
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Aussichtsturm Mittagsberg
vyhlídková věž Poledník
49°03‘50“N, 13°23‘41“E
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Předěl
49°03‘35“N, 13°24‘28“E

4

Stubenbachsee / Prášilské jezero
49°04‘32“N, 13°24‘06“E

Vycházíme ze Srní, horské vesničky v centru NP Šumava. Klenotem uprostřed vsi je kostel
nejsvětější Trojice. Napojíme se na žlutou značku, po které dojdeme až k plavebnímu kanálu. U rozcestí Zelenohorské chalupy odbočíme na zeleně značenou cestu. Náročnější výstup nás dovede k rozcestí Vaňkova cesta a Bavorská cesta a po Jezerním hřbetu dojdeme
na rozcestí Předěl, odkud se nám naskytne nádherný výhled. Cestou ještě mineme rozcestí Polední hora a poté se již ocitáme na vrcholu Poledníku. Vyhlídková věž Poledník
leží v nadmořské výšce 1.315 m, její výška je 37 m a na rozhlednu vede 227 schodů. Je z ní
jedinečný pohled na šumavské pohoří i Bavorský les. Nazpět jdeme zpočátku po stejné
trase a to až k rozcestí Předěl, kde se napojíme na červeně značenou cestu a přes rozcestí
Liščí díry dojdeme až k Prášilskému jezeru, jednomu z pěti šumavských jezer
ledovcového původu. Od rozcestí Liščí
díry se pak vydáme po zelené značce
směr rozcestí Slunečná, zde odbočíme na
žlutou a vystoupáme až k rozcestí Nová
Studnice a po silničce pak dále k rozcestí
Pod Jezerním hřbetem. Poté se již vracíme
k rozcestí Zelenohorské chalupy a Srní.
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