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VLS ČR osadily trasu na Špičák lavičkami 
 

Devět stylových dřevěných odpočívadel nabídne turistům nádherné výhledy do krajiny 
 

Horní Planá, 26. srpna 2015 – Dvanáctikilometrová víkendová turistická trasa okolo 1221 metrů vysokému vr-
cholu Špičáku u Horní Plané má nově devět odpočinkových míst, kde se návštěvníci mohou posadit a kochat se 
výhledem do krajiny okolo vojenského újezdu Boletice. Okružní turistickou trasu do dříve veřejnosti nepřístupné 
části šumavských hvozdů, sloužící armádnímu výcviku, zde zřídily v roce 2013 Vojenské lesy a statky ČR (VLS). 
V minulých dnech ji lesníci z divize tohoto státního podniku v Horní Plané, která spravuje celou lokalitu, osadili 
lavičkami. 
 
„Desetiletí byla tato část Šumavy běžným lidem zapovězená, dnes se u nás mohou klidně posadit a kochat se krásnými výhledy 
do krajiny,“ říká ředitel divize VLS v Horní Plané Petr Král. 
Modře značená turistická trasa vede po trase Maňávka – Stará Huť – Liščí kámen – Vlčí kámen – Kapradinec – Maňávka. Ideál-
ním nástupním místem na ní je turistické zařízení VLS u rybníku Olšina, kde se nachází restaurace, parkoviště i železniční za-
stávka Hodňov. Celá turistická trasa vede převážně smrkovými lesními porosty po zpevněných komunikacích, místy však 
s dosti náročným stoupáním. Nové dřevěné lavičky divize VLS Horní Planá instalovala v  místech se zajímavým výhledem, nebo 
vhodných pro odpočinek. Šest z nich návštěvníci naleznou na východní straně trasy s rozsáhlým výhledem na louky, lesy a 
Lipenskou přehradu, z toho dvě u kapličky na místě bývalé sklářské osady Stará Huť. Sedmá lavička nabízí odpočinek poblíž 
Liščího kamene a poslední dvě se nachází u lovecké chaty Špičák. 
 
„Vojenské újezdy jsou díky dlouhodobému vyloučení intenzivní lidské činnosti jedněmi z nejzachovalejších lesních lokalit 
v Česku, žije zde množství vzácných živočišných i rostlinných druhů, které jinde nenajdete. A my nevidíme důvod, proč by tuto 
část Šumavy nemohla veřejnost vidět. Samozřejmě, je třeba respektovat omezení vyplývající z činnosti armády a požadavků na 
ochranu přírody,“ doplnil Petr Král. 
 
Turistická trasa okolo Špičáku je návštěvníkům přístupná jen o víkendech a státních svátcích od 7.00 do 21.00 hodin. Časové 
omezení je nezbytné z důvodu výcvikové činnosti vojsk. Stejné omezení ostatně platí i pro další trasy v boletickém újezdu. 
Vedle cest pro turisty vedoucí v okrajových částech vojenského výcvikového prostoru se především jedná o okružní trasu přes 
nejvyšší vrchol Boletic – 1236 metrů vysoký Knížecí Stolec. Tu Vojenské lesy a statky ČR, s. p. zprovoznily v roce 2012 a její 
součástí je osmimetrová dřevěná rozhledna na vrcholu hory, ze které jsou za příznivého počasí vidět i Alpy. Ta aktuálně projde 
také obnovou. 
 
„Údržba rozhledny na Knížecím Stolci je další investicí do turistické infrastruktury, kterou letos plánujeme. Měla by získat nový 
nátěr a s ním počítáme s drobnými opravami,“ dodal Petr Král.  

 

 
Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 


