
HAUSWALDSKÁ KAPLE 

O tomto místě se vždy vyprávěli nevídané povídky a 

docházelo zde k zázračným uzdravením. První kaple 

zde byla postavena roku 1820, která 

byla malá, a proto byla v roce 1860 

vybudována nová a větší kaple. Stavba 

ale po 7 letech zchátrala. V roce 1901 byla postavena 

nová kaple a na místě staré kaple byl postaven 

železný kříž. Kaple byla armádou srovnána se zemí 

v roce 1957. Bývalé kaple dnes připomínají nově 

přiznané základy. Byly zde vybudovány koryta se 

zázračnou vodou až k poutnímu místu.  

Srní              Hauswaldská kaple   3,1 km 

 2,4 km po modré (směr Staré Srní) 

 doprava po zelené a po 0,3 km doleva 0,4 km        

Mechov (parkoviště)         Hauswaldská kaple 1,9 km 

 1,5 km proti proudu Vchynicko – 

Tetovskému kanálu, poté doprava 0,4km 

 

VCHYNICKO – TETOVSKÝ KANÁL 

Kanál začíná u řeky Vydry pod bývalou 

dřevorubeckou osadou Vchynice – Tetov. Toto vodní 

dílo vzniklo v letech 1799 – 1800 podle návrhu 

stavitele inženýra Josefa Rosenauera a bylo 

vybudováno k plavení dříví. Kanál spojoval Vydru 

s Křemelnou, aby se obešel nesplavný úsek Vydry. 

Celý systém umožňoval pro splavnění větších přítoků 

Vydry dopravu dřeva z vysokých šumavských poloh 

do Otavy a dále do vnitrozemí. Od roku 1939 slouží 

část kanálu jako přivaděč vody pro hydroelektrárnu 

na Čeňkově Pile. Dodnes se zachovalo několik 

můstků s kamennou klenbou. Vchynicko – Tetovský 

kanál je technická památka. Začátek kanálu tvoří 

hradlový most zvaný „Rechle“.  

 stejné trasy jako u Hauswaldské kaple 

 

VODNÍ ZÁMEK A VODNÍ NÁDRŽ 

Vchynicko – Tetovský kanál je od roku 1942 využíván 

jako přivaděč vody pro elektrárnu Vydra. Voda je 

podzemním potrubím o délce 3218 m vedena do 

akumulační nádrže pod Sedelským 

vrchem poblíž Srní. Voda z nádrže 

putuje do vyrovnávací komory v tzv. 

vodním zámku a následně je vedena 900 m dlouhým 

tlakovým potrubím s převýšením 235 m ke dvěma 

Francisovým turbínám elektrárny. Elektrárna je 

dodnes funkční. Nedaleko vodního zámku se nachází 

Klostermannova vyhlídka, která nabízí výhled do 

údolí řek Vydry a Křemelné, ze které je hezký výhled 

na protější Dračí skály. 

Srní               Klostermannova vyhlídka   2,7km 

 1,5 km směr hotel Vydra (po zelené), u vodní 

nádrže doprava 0,7 km (Vodní zámek) a další 

0,5km (Klostermannova vyhlídka) 

 

TURNEROVA CHATA A KLOSTERMANNŮV 

MOST 

Turnerova chata je jediná veřejně 

přístupná chata v I. zóně NP Šumava. 

Nachází se na břehu řeky Vydry. 

Přibližně 1 km od Turnerovy chaty 

směrem na Antýgl stojí od roku 2012 nově postavený 

Klostermannův most. Kousek od mostu stojí zřetelné 

zbytky Hálkovy chaty. Ta byla jedinou turistickou 

chatou před rokem 1938. 

Srní              Turnerova chata   5 km 

 po žluté (hlavní silnice směr Modrava) cca 

1,5 km, poté doleva pořád po žluté přes 

Klostermannův most a dále doleva cca 1,5km 

Antýgl              Turnerova chata   3,3 km 

 cca 3 km po červené (po proudu řeky Vydry) 

Čeňkova Pila             Turnerova chata   4 km 

 cca 4 km po červené (proti proudu řeky 

Vydry) 

 

TŘÍJEZERNÍ SLAŤ 

Malé horské vrchoviště Tříjezerní slať se nachází pod 

jihovýchodním svahem Oblíku. Leží v nadmořské 

výšce 1066 m a je to vrchoviště prameništního typu. 

Krátká naučná stezka s informačním panelem u 

vstupu umožňuje pohodlnou prohlídku živé části slati 

s jezírky. Naučná stezka je v provozu od roku 1979. 

Srní              Tříjezerní slať   6,9 km 

 po modré (směr Staré Srní) cca 6 km, poté 

doleva po žluté 0,5 km 

Rokyta             Tříjezerní slať   4,2 km 

 po žluté 4,2 km 

 

 

 



POLEDNÍK 

Polední hora, ležící 1315 m n. m., se nachází nad 

jezerní stěnou nad obcí Prášily. Rozhledna je vysoká 

37 metrů a na vyhlídkovou plošinu 

vede 227 schodů. Věž byla 

vybudována v 60. letech 20. století. 

Objekt sloužil jako základna pro 

sledování leteckého a pozemního provozu v 

sousedním Německu. Po roce 1989 vojáci věž opustili 

a ta chátrala. Poté objekt odkoupil NP Šumava a 

začalo přestavování na vyhlídkovou plošinu. Ostatní 

objekty byly zbourány. 

 Srní              Poledník   9,1 km 

 3,5 km po žluté (směr Mechov), na 

Zelenohorských chalupách po zelené cca 4,5 

km a dále po červené 

 

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM SRNÍ 

Výběh s vlky má rozlohu 3 ha a 

uprostřed něj vede dlouhá lávka, 

která je vyvýšená 3 – 4 m nad 

terénem. Vede zde i naučná stezka, která je přibližně 

2 km dlouhá. Nachází se zde infocentrum a placené 

parkoviště.  

Srní              NC Srní   1,5 km + 2 km 

 po žluté (hlavní silnice směr Modrava) cca 

1,5 km, poté doleva 

 

ANTÝGL 

Bývalý královácký dvorec v údolí Vydry z počátky 16. 

století. V letech 1523 – 1818 zde stávala malá sklárna 

na duté sklo a páteříky (korále na výrobu růženců). 

Dvorec tvoří skupina roubených i zděných stavení. 

Rozložité stavby z 18. století 

mají polovalbové šindelem 

kryté střechy, štíty 

z vyřezávaným bedněním či 

se skládanou lomenicí. Typickou pro královácké 

dvorce je kaplička a zvonička. Dnes je na Antýglu 

známý autokemping, občerstvení a prodejna 

potravin. 

Srní              Antýgl   4,7 km 

 po žluté (hlavní silnice směr Modrava) cca 

1,5 km, poté doleva a asi po 800 m doprava 

na Klostermannovu NS, která vede až na 

Antýgl 

 

ČEŇKOVA PILA 

Čeňkova Pila leží na soutoku říčky Křemelné s řekou 

Vydrou. Tímto soutokem vzniká řeka Otava. Dnes se 

v osadě nachází funkční vodní elektrárna Čeňkova 

Pila a vodní elektrárna Vydra z let 1934 – 1938. 

Elektrárny jsou funkční technickou památkou. 

V elektrárně Vydra se nachází muzeum s veřejně 

přístupnou expozicí „Šumavská energie“. V případě 

příznivého počasí je zde i možnost prohlídky 

strojovny. Osada Čeňkova Pila je východiskem NS 

Povydří, vodáckého sjezdu řeky Otavy a mnoho 

turistických, cyklistických a běžkařských tras. 

Srní             Čeňkova Pila   2,7 km 

 po modré značce 2,7 km  

 

 

Srní a okolí 
 

Obec vznikla roku 1727 za barona Schmiedla. Její 

jméno vzniklo po značném množství srnčí zvěře, 

která se zde zdržovala. Původními obyvateli Srní byli 

převážně dřevaři, což se přirozeně projevilo i na 

místní architektuře. Dnešní Srní je především 

turistické centrum s řadou penzionů i dvěma velkými 

hotely. V obci najdete poštu, obchod, benzinu, 

informační centrum a veřejný internet. Srní je 

křižovatkou několika turistických tras, cyklotras, i 

běžkařských tratí. Přímo uprostřed vsi stojí již od 

roku 1805 kostel Nejsvětější Trojice. Blízko kostela 

se nachází bývalý srnský hřbitov. Poslední pohřeb se 

zde konal roku 1947, poté hřbitov zpustl a byl 

srovnán se zemí. O obnovení památky se postaralo 

OS K. Klostermann. Obnovení proběhlo formou 

parku s několika obnovenými náhrobky, s pomníkem 

padlým v 1. světové válce a s novými prvky 

vyjadřující smíření národů.  


