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Jelení vrchy

27,6 km

809 m

10:00 h

Auf dem Goldenen Steig von Jelení vrchy
zum Dreisesselberg
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Dieser Wanderweg führt etwa zur Hälfte entlang
eines der vielen Saumpfade des Goldenen Steigs,
eines mittelalterlichen Handelsweges, der Böhmen
mit der Donau verband. Die wichtigste Handelsware,
die über den Goldenen Steig transportiert wurde, war
Salz aus den österreichischen Salzbergwerken, an
dem es in den böhmischen Ländern mangelte. Der
28 km lange Rundweg führt direkt durch den Nationalpark Böhmerwald. Ausgangspunkt
für diese Wanderung ist Jelení vrchy, ein Ortsteil der Gemeinde Nová Pec. Von hier aus
führt der Weg auf dem Goldenen Steig bergauf zum Plöckensteinsee, weiter vorbei am
Adalbert-Stifter-Denkmal bis hinauf zum höchsten Gipfel des böhmischen Teils des
Böhmerwaldes, dem Plöckenstein (1.378 m). Der Weg vom Gipfel des Plöckensteins
über das Dreiländereck zum Dreisesselberg ist die schönste Kammwanderung des
Böhmerwaldes und führt direkt an der tschechisch-deutschen Staatsgrenze entlang. Vom
Dreisesselberg geht es dann hinab zum Schwarzenbergischen Schwemmkanal. Direkt
am Kanal entlang führt uns dann der gleichnamige Lehrpfad zurück nach Jelení vrchy.
Am Anfang des Schwemmkanals ist das Josef-Rosenauer-Denkmal zu besichtigen. Josef
Rosenauer war Projektant der Schwarzenbergischen Schwemmkanäle. Möglichkeiten zur
Einkehr gibt es in Jelení vrchy oder im deutschen Restaurant auf dem Dreisesselberg.

Zlatou stezkou z Jeleních vrchů
na Třístoličník
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Plöckensteinsee / Plešné jezero
48°46‘41“N, 13°52‘01“E

4

Dreiländereck / Trojmezí
48°46‘18“N, 13°50‘22“E

2

Denkmal / památník Adalberta Stiftera
48°46‘35“N, 13°51‘25“E

5

Dreisesselberg / Třístoličník
48°46‘51“N, 13°48‘13“E

3

Plöckenstein / Plechý
48°46‘17“N, 13°51‘24“E

6

Schwarzenbergischer Schwemmkanal
Schwarzenberský kanál
48°48‘14“N, 13°48‘4 8“E

Doporučený okruh přibližně z poloviny vede po jedné z tras bývalé Zlaté stezky, středověké
obchodní cesty, která kdysi spojovala Čechy s Podunajím. Hlavním obchodním artiklem
na Zlaté stezce byla sůl z rakouských solných dolů, jejímž nedostatkem České země
trpěly. Okružní trasa o délce 28 km vede srdcem národního parku Šumava. Výchozím
místem trasy jsou Jelení vrchy u obce Nová Pec, odkud po trase Zlaté stezky stoupáme
k Plešnému jezeru a následně kolem památníku Adalberta Stiftera na nejvyšší vrchol
české části Šumavy – Plechý (1.378 m). Z vrcholu Plechý přes Trojmezí na Třístoličník
zdoláte nejkrásnější hřebenovku Šumavy, která kopíruje česko-německou státní hranici.
Z Třístoličníku nás čeká už jen klesání ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu,
podél kterého nás stejnojmenná
naučná stezka dovede zpět
na Jelení vrchy. Na začátku
plavebního kanálu si můžeme
prohlédnout památník věnovaný
Josefu Rosenauerovi, který stál
u zrodu šumavských plavebních
kanálů. Občerstvit se můžeme na
Jeleních vrších nebo v německé
restauraci na Třístoličníku.

61

