
Boubínský prales - největší původní les ve střední Evropě 
 

Boubínský prales je unikátní rezervace v samém srdci Šumavy. Některé stromy tu jsou staré až 400 let, ale samotný prales je starší než lidský rod. Dříve byl prales vlastně všude, 
ale díky lidské činnosti zbyly z původních evropských pralesů jen malé ostrůvky. 
 
Prales Boubín je největší nedotčenou plochou původního lesa ve střední Evropě, s porosty smrku, jedle a buku. Rozkládá se na západním svahu hory Boubín. Některé vzácné 
stromy zde dosahují věku 300 až 400 let. Ze starých pařezů rostou mladé stromky a smrky dosahují výšky až 50 m. Kmeny stromů jsou všelijak pokroucené, kořeny propletené a 
kůra stromů vrásčitá a plná podivných útvarů. Zajímavé jsou například chůdové kořeny - mohutné kořenové systémy, které rostou nad zemí. Vznikají tak, že mladý strom 
využije starého nebo často tlejícího stromu pro svůj růst. 
 
Kolem jádra pralesa veze okružní naučná stezka Boubínský prales. Výchozím místem je Boubínské jezírko, které vzniklo roku 1836 jako umělá vodní nádrž pro umožnění plavby 
dřeva z boubínských lesů do sklárny v Lenoře. Stezka procházející několik pásem, která se odlišují mírou, jakou do života lesa zasahoval a zasahuje člověk. Prastarý les byl 
zachován díky lesmistru Johnovi, když na jeho naléhání nakonec tehdejší majitel zdejšího panství, kníže Jan Adolf Schwarzenberg, vyhověl a v roce 1858 rozhodl, aby část 
lesních porostů o rozloze 150 ha byla vyjmuta z normálního lesního hospodaření a stala se tak pralesní rezervací. 
 
Na Boubín můžete přijet autem, ale lze si také naplánovat výlet spojený s romantickou cestou vlakem. Automobil můžete zaparkovat na nádraží Zátoň, odkud vyjedete vlakem 
do Kubovy Huti. Na vrcholu Boubína pak můžete vystoupat na rozhlednu. Vstup na rozhlednu i do pralesa je bezplatný. Při zpáteční cestě si můžete na centrálním parkovišti v 
Kaplici pod Boubínem proměnit vlakovou jízdenku za nápoj a zákusek. Je zde pro vás připravený také široký sortiment výrobků z našeho Šumavského regionu se značkou 
Šumava – originální produkt. 
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