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Otevření zážitkových stezek v NP Šumava
Národní park Šumava letos slaví 15leté výročí, proto je na tento rok připraveno mnoho zajímavých
akcí. Mezi ně patří i otevření dvou zážitkových stezek, a to kolem Plešného jezera a Srní.

Výročí založení parku bude doprovázet celkem 140 akcí. Jednou z nich je i otevření Stifterovy zážitkové
stezky okolo Plešného jezera dne 5. července ve 13 hodin. V okolí romantického Plešného jezera dochází
k výrazné přeměně lesa vyvíjejícího se podle přírodních zákonů. Stezka návštěvníky seznámí s procesy
odehrávajícími se v lese po napadení kůrovcem i ponechání přírody samovolnému vývoji. Stezka končí u
jedinečné vyhlídky – u Stifterova obelisku na jezerní stěně a její délka je 5,5 km.
Jako další následuje otevření zážitkové trasy kolem bývalé Hauswaldské kaple na Srní. Její okolí bylo
revitalizováno za pomoci Občanského sdružení Karel Klostermann a Správou NP Šumava a tyto
organizace navíc vytvořily expozici na Březníku. Slavnostní otevření se připravuje na 12. srpna od 11
hodin. Hauswaldská kaple stála asi 1 km od plavebního kanálu v úbočí Kostelního vrchu, 2 km od obce
Srní. Bylo to staré poutní místo horní Šumavy. Na základě různých nevysvětlitelných událostí se rozhodla
obec Srní, že ke cti Panny Marie postaví malou kapli. Byla dokončena v roce 1820, v roce 1860 byla
vystavěna další větší kaple. Tu po 41 letech nahradila stavba, která již měla vzhled malého kostelíka. Při
vysvěcení byla umístěna socha Panny Marie Lurdské na oltář. Poválečná doba však kapli nepřála a v roce
1957 byla vyhozena do vzduchu příslušníky československé armády. Zmíněná soška z oltáře se
zachránila a je umístěna na levé zdi uvnitř srnského kostela Nejsvětější Trojice.
Stezka bude dlouhá 2,5 km a podél ní bude vystaveno sedm zastavení s citáty z děl Karla Klostermanna,
které pomohou navodit atmosféru místa. Návštěvníci tak absolvují jakousi meditační procházku.
Více informací:
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
E-mail: vimperk@npsumava.cz
www.npsumava.cz
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