
                              

 

Naučné stezky 
- 

Srní a okolí 
 

   

Srnský okruh 
Nenáročný a krátký okruh vedoucí okolo obce 

Srní po zelené značce okolo Spáleného a 

Sedelského vrchu. Stezka začíná přímo v obci 

Srní. 

Pokračuje Vchynicko – Tetovským plavebním 

kanálem, při kterém se dostaneme k zaniklé 

obci Sedlo. Další zastávkou je Vodní zámek. 

Tato věž slouží k regulaci přítoku vody do 

nedaleké vodní elektrárny Čeňkova pila. Odtud 

je možné vystoupat na Sedelský vrch, odkud je 

nádherný výhled. Další bod na trase je 

Klostermannova vyhlídka. Z tohoto místa je 

krásný výhled do údolí Otavy, Vydry a na 

protější Dračí skály. Odtud vede stezka zpět do 

centra Srní.  

Tento okruh je vhodný i pro vozíčkáře a rodiny 

s kočárky. 

 Délka: 8,4 km 

 Časová náročnost: 2 hod 

NS Karla Klostermanna 
Tato stezka seznamuje s básníkem šumavských 

románů Karlem Klostermannem. Cestou je 6 

zastávek s informačními panely, který 

poukazují na jeho život. Stezka začíná u IS 

Rokyta, vede lesem, kolem Kamenného domu, 

přes Prostřední Hrádky, Dolní Hrádky až do 

obce Srní. 

Nedaleko stezky se nachází i Klostermannům 

most (od Horních Hrádků cca 1 km), který byl 

postaven v roce 

2012. Most byl 

vystaven na místě, 

kde již dříve stávala 

lávka spojující oba 

břehy řeky Vydry. 

 Délka: 4 km 

 Časová náročnost: 1 hod 

Okolo kostelního vrchu 

Tato stezka začíná u 

Vchynicko – 

Tetovského plavebního 

kanálu a pokračuje 

k Hauswaldské kapli. 

První kaple byla 

postavena roku 1820 a 

byla vysvěcena Panně 

Marii Lurdské. V roce 1860 obec Srní shledala, 



že nynější kaple je již malá a nechala postavit 

větší. Po letech kaple chátrala, a tak byla 

v roce 1901 postavena třetí kaple. V roce 1958 

byla kaple odstřelena příslušníky lidové 

armády.  V roce 2006 bylo místo obnoveno, 

byly zrestaurované základy kaplí a postavena 

studánka se 

zázračnou vodou. 

 

 Délka: 5 km 

 Časová 

náročnost:

 1,5 hod 

Stezka odpočinku a poznání 
„Mravenčí stezka“ začíná na Srní mezi 

panelovými domy a hotelu Srní. Na stezce se 

nachází několik tabulí zaměřené na informace 

o okolní přírodě, historii a tvorech žijících 

v dané lokalitě. 

         

Pro děti jsou zde připravené různé hádanky a 

hry. Stezka vede po lesní pěšině, ke konci je 

lehké převýšení.  

 Vhodná stezka pro rodiny s dětmi 

 Délka: 4 km 

 Časová náročnost: 2 hod 

NS Vchynicko – tetovský kanál 
Tato naučná stezka seznamuje s plavením 

dříví, které na Šumavě probíhalo od roku 1801. 

Plavební kanál se nachází v údolí řeky Vydry 

pod bývalou osadou Vchynice – tetov. Kanál 

postavil ing J. Rosenauer a sloužil k spojení 

Vydry a Křemelné, aby odešel nesplavný úsek 

Vydry. Od roku 

1936 slouží část 

kanálu jako 

přivaděč vody 

pro vodní 

elektrárnu na 

Čeňkově Pile. Stezka začíná u hradlového 

mostu u Rechlí a zakončuje jí hráz nádrže 

Sedlo. Odtud odtéká voda přes vyrovnávací 

komoru Vodního zámku tlakovým potrubím do 

elektrárny Vydra na Čeňkově Pile. 

 Trasa je vhodná pro rodiče s dětmi a 

vozíčkáře 

 Délka: 13,6 km 

 Časová náročnost: 3 hod 

NS Povydří 
Od obce Antýgl až do Čeňkovy Pily vede jedna 

z nejkrásnějších stezek na Šumavě. Cesta vede 

po červené značce podél řeky Vydry, která tu 

tvoří balvanité koryto. Jsou zde k vidění 

viklany, obří hrnce a kamenné moře. Podél 

řeky vede cesta, která dříve sloužila ke svážení 

dříví. Po 

mírném 

klesání, 

asi 2 km 

od 

Antýglu, 

je 

postaven 

od roku 2012 Klostermannův most.  Kousek od 

mostu jsou zřetelné zbytky Hálkovy chaty. Tato 

chata byla jediná turistická chata před rokem 

1938. Přibližně v polovině trasy stojí Turnerova 

chata. Zde je možné se občerstvit i ubytovat. 

Stezka končí v Čeňkově Pile, kde se Vydra slévá 

s říčkou Křemelnou a stává se z nich řeka 

Otava. V Čeňkově Pile je možné navštívit vodní 

elektrárnu.  

 Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi a 

vozíčkáře 

 Pouze pro pěší turistiku! 

 Délka: 7,5 km 

 Časová náročnost: 3 hod 

 


