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Plešné jezero 
Nejvýše položená ledovcová perla Šumavy 

Nová Pec – Rossbach – Plešné jezero – Plechý- I/10 – Rossbach – Nová Pec 
 
Příjezdové místo: Nová Pec, autobus  Náročnost: náročná trasa s dlouhým 
vlak, trať č. 194., V Nové Peci doporučujeme a prudkým stoupáním. 
navštívit informační středisko správy  Nejvyšší bod: Plechý, 1380 m. 
národního parku vedle hotelu  U Jezera.  Možnost občerstvení: Nová Pec – hotely 
Výchozí bod: žel. Stanice Nová Pec.  a restaurace, Říjiště – sezónní bufet. 
Délka: 18 km.      Pozoruhodnosti: Schwarzenberský pla- 
Čas chůze: 6 hodin.     vební kanál, Kamenné moře, Plešné je- 
Převýšení: 640 m.     zero, Stifterův pomník. 
 

Ze železniční zastávky v Nové Peci se vydáme po žluté značce tzv. Jelení stezkou a 
pozvolna stoupáme proti proudu Jezerního potoka. Po 2,5 km odbočíme kolmo vlevo a podél 
Koňského potoka přijdeme lesní cestou až na Rossbach. Schwarzenberský plavební kanál zde 
křižuje silnici a zároveň podtéká potok. Odbočíme ze žluté značky a mírným stoupáním 
pokračujeme do zelené na Říjiště, kde se objeví jako spása chaloupka s občerstvením. Zde se 
připojuje modrá, po níž se budeme vracet. Stále po zelené odbočíme vpravo a dojdeme na 
okraj 6 ha velkého Kamenného moře. Mrázovitým zvětráním rozpukavé bavlny 
z pleknštejské žuly jsou prorostlé kosodřevinou, břízou a smrkem. Ze zpevněné kamenné 
cesty je vidět Stifterův pomník nad jezerem. Přejdeme přes Kamenné moře a staneme na hrázi 
Plešného jezera. V okolí Plešného jezera se nachází jedno z nejvzácnějších přírodních územ 
Národního parku Šumava. Celá oblast Trojmezí a Plechého s pralesovitými porosty horských 
smrčin je dnes nejvýznamnějším pralesovitým komplexem tohoto typu v České republice. 

 Tři bíle pásky označující Zážitkovou trasu NPŠ ( průchod na vlastní nebezpečí) nás 
budou dále doprovázet náročnou traverzující stezkou k jezerní stěně , nahoře dojdeme až na 
malou skalní plošinu ke 14,5 m vysokému pomníku 
vystavěnému v letech 1876 – 77 na paměť spisovatele 
Adalberta Stiftera. Na vyhlídkové skále pod pravou 
stranou zábradlí najdeme monogramy čtyž kameníků – 
tvůrců pomníku. Rozloučíme se pohledem na jezero a 
vystoupáme po žluté na 1378 m vysoký vrchol 
Plechého.  Nejvýše položený bod české a rakouské 
Šumavy je bez rozhledu. Odbočíme vlevo po červené a 
žluté značce, která se po 1,5 km oddělí vlevo zpět pod 
Plešné jezero, sejdeme na hraniční přechod 
s označením I/10. Modrou značkou se necháme vést 
podél malé plevební nádrže na Říjiště a dále 
pokračujeme po zelené, která nás dovede zpět na 
Rossbach. Odbočíme vpravo a stále po zelené jdeme 
podél plavebního kanálu. Detailněji si tak můžeme 
prohlédnout tuto unikátní technickou památku. Asi po 2 
km se od kanálu vzdálíme a pozvolna klesáme přes 
horní část Nové Pece zpět do výchozího bodu. 


