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Trojmezí 
Místo styku hranic tří států 

Nové Údolí - Třístoličník – Trojmezí – Plechý – Plešné jezero – Černý Kříž 
 
Příjezdové místo: Nové Údolí, vlak, trať  dy z Třístoličníku, Trojmezí – místo styku 
č. 194.       hranic tří států, rašeliniště Rakouská lou- 
Výchoz bod: železniční zast. Nové Údolí.  Ka, nejvyšší hora české Šumavy – Ple- 
Délka: 25 km.      Chý, Stifterův pomník, Plešné jezero, tu- 
Čas chůze: 8 hodin.     nel plavebního kanálu. 
Převýšení: +c620m, - 690 m.    Pozn.: Hraniční přechody do SRN jsou 
Náročnost: náročná hřebovitá trasa   v Novém Údolí a na Třístoličníku, do Ra- 
s velkým převýšením a kamenitým te-   kouska pak u hraničního kamene I/10. 
renem  na hřebeni.     V úseku, kde jde červená značka po hra- 
Nejvyšší bod: Plechý, 1378 m.   nici se SRN, mohou občané SRN a České    
Možnost občerstvení: Třístoličník- ně-   republiky procházet hranice kdekoliv na 
mecká vrcholová restaurace , Jelení Vrchy,  značených cestách. Pozor! Tato dohoda 
Černý Kříž – sezónní kiosky.   Není uzavřena s Rakouskem, a tudíž v  
Pozoruhodnosti: Nové Údolí – zaniklá   úseku za Trojmezím je možno přecházet 
Osada, začátek plavebního kanálu, výhle-  pouze na hraničních přechodech. 
 

 Ze železniční zastávky v Novém Údolí se vydáme po červené značce a kolem zbytků bývalé osady 
pozvolna stoupáme jižním směrem. Po 4 km dojdeme smíšenými lesy k začátku Schwarzenberského 
plavebního kanálu. Vpravo od cesty spatříme kámen s pamětní deskou jeho stavitele, ing. Josefa 
Rosenauera. Překročíme kanál a po chvilce odbočíme z cesty na pěšinu, která nás přímo po státní hranici 
dovede prudkým stoupáním až na vrchol Třístoličníku. 

 Tato 1312 m vysoká hraniční hora dostala svůj název podle tří kamenný stolic, kde se podle 
pověsti scházeli králové tří sousedních zemí. Sedátka jsou vytesána na vrcholu skalního bloku , kam nás 
zavede 37 schodů. Z vrcholu je pěkná vyhlídka na jih, za dobrého počasí jsou vidět i Alpy. Kruhový 
rozhled je z vrcholové skály jen několik minut vzdáleného Hochsteinu v Bavorsku. Vrátíme se na červenou 
značku a po státní hranici pokračujeme dále. Přes skalnatý vrchol Trojmezná dojdeme po 3 km na 
Trojmezí. Zde se stýkají hranice tří států: Čech, Rakouska a SRN. Současný kulatý hraniční kámen 
nahradil dříve mohutný, více než 2 m vysoký, který byl původně ozdobený znaky a barvami sousedních 
zemí. Z Trojmezí dojdeme mírně zvlněným terénem na Rakouskou louku. Chráněná slať je mimořádně 
cenným horským vrchovištním rašeliništěm. Za svůj vznik vděčí extrémním klimatickým podmínkám. Je 
nejvýše položené na Šumavě a obklopené horskými klimaxovými smrčinami. Asi 400 m za Rakouskou 
loukou vystoupáme na nejvyšší hoeu české a rakouské Šumavy, 1378 vysoký Plechý. Skalní vrchol ze 
všech stran převyšují stromy. Na Plechém opustíme červenou značku a obočíme vlevo po žluté. Sestoupíme 
k 14,ř m vysokému Stifterovu pomníku. 

 Ze skalní plošiny spatříme téměř kolmou karovou stěnu a ledovcové jezero pod ní. V pozadí 
hladinu Lipenské nádrže. Od pomníku se po úbočí korové stěny dostaneme na hráz Plešného jezera. Ta 
byla při stavbě kanálu uměle zvýšená o 1 m, čím se stala z jezera zásobárna vody, tolik potřebné pro 
plavení dřeva. Rozloučíme se pohledem na jezerní stěnu a po zelené poračujeme dále 3,5 km k plavebnmu 
kanálu. Po jeho břehu dojdeme k hornímu portálu tunelu, jímž kanál protéká vrch Plešivec. Za portálem 
odbočí  méně zdatní turisté vlevo a po zelené značce pokračují údolím potoka Hučina., který je dovede až 
do cíe cesty – Černého Kříže, zdatnější dojdou trasu do cíle, ještě mírnou oklikou – přes druhou polovinu 
Medvědí stezky. Po cestě minou pomníček připomínající posledního medvěda na Šumavě. 
 


