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Medvědí stezka
Po stopách posledního šumavského medvěda
Ovesná – Perník – Jelení Vrchy – Černý Kříž
Příjezdové místo: Ovesná vlak, trať
č. 194, autem pouze Nová Pec
Výchozí bod: železniční zastávka Ovesná
Délka: 14 km.
Čas chůze: 4,5 hod.
Převýšení: 330 m.
Náročnost: středně náročná trasa, obtížnější úvodní výstup, druhá polovina po

pohodlných lesních cestách.
Nejvyšší bod: Perník, 1049 m.
Možnost občerstvení: Jelení Vrchy – kiosek,
Černý Kříž – kiosek, restaurace
Pozoruhodnosti: mnoho rozmanitých
skalních útvarů po celé trase, Schwarzenberský plavební kanál, pomník posledního
medvěda.

Medvědí stezka je nejstarší naučnou stezkou Šumavy a jižních Čech. Byla
vybudována již v r. 1967. Medvědice, jak se jí lidově přezdívá, je žlutě značená a délkou14
km přechází z Ovesné přes Jelení Vrchy do Černého Kříže. Vyjdeme z Ovesné po asfaltové
silnici směrem nahoru a zanedlouho se před námi objeví první z mnoho útvarů
doprovázejících celou cestu. Všechny jsou z plekenštejnské žuly, která také tvoří masívy
Plechého a Třístoličníku. Názvy popisují podobu skal, takže budeme postupně potkávat Dračí
tlamu, Gotický portál, Skalní hrad, Kazatelnu, Skalní kapli, Hřib, Viklan, Obří kostky a
mnoho dalších. Cestou se nám otevře několik výhledů do údolí Vltavy a Želnavské vrchy
(Špičák, Hvězdu). Asi po 5 km vystoupáme na vrch Perník. Z mohutného skalného boku je
vidět na obě strany hranice. Při pohledu do vnitrozemí dominuje masív Boubína. Přes vrchol
dojdeme po 1 km k Jelenímu jezírku. Bylo vybudováno jako zásobárna vody pro nedaleký
plavební kanál. Podél smyku sejdeme do malé osady Jelení Vrchy, kde je v hospodářské
budově býv. Schwrzenberské hájenky umístěna maketa celého plavebního kanálu.
Značka nás dovede do horní části obce k plavebnímu kanálu, který v těchto místech prochází
419 m dlouhý tunel. U dolního portálu si můžete přečíst několik informací o jeho celé stavbě.
Společně s modrou a zelenou značkou pokračujeme až do sedla, kde se obě rozdělí. Krátká
zacházka po zelené nás zavede k novogotickému hornímu portálu tunelu.
Vrátíme se na žlutou a po zpevněné lesní cestě pozvolna klesáme smíšeným lesem až
ke kamenu s nápisem BÄRENSTEIN 14.11.1856. Zde byl za dramatických okolností
zastřelen poslední šumavský medvěd. Asi 2 km za Medvědím kamenem odbočíme vlevo dolů
a lesní pěšinou sejdeme ke kulatému kamenu s nápisem RUDOLFSTEIN 17.7.1873. Nápis je
otočen směrem dolů a při cestě z Ovesné nám zůstává za zády. Po chvilce dojdeme k dalšímu
nápisu KRONPRINZ RUDOLF STEIG. Oba společně připomínají cestu korunního prince
Rudolfa do schwarzenberského panství. Přes paseky s krásným výhledem na vrch Stožec se
dostaneme do údolí potoka Hučina a dále do cíle našeho putování – Černého Kříže.

