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Černá hora z Kvildy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný popis trasy 

Na náš výlet vyrazíme širokou magistrálou kolem Jezerní slati na Hor-

skou Kvildu a dále přes Filipovu Huť (doporučuji občerstvení) na Lovčí 

skálu, Černohorskou nádrž a Ptačí nádrž. Tyto křižovatky turistických 

tras nesou názvy podle dřívějších vodních nádrží sloužících k akumu-

laci vody při plavení dřeva. Za Ptačí nádrží se konečně dostaneme k 

proslulému stoupání na Černou horu. Odměnou pak budou panorama-

tické výhledy, v případě dobré viditelnosti až na zasněžené vrcholky 

Alp. Těm vévodí tři špice Dachsteingruppe – Hoher Dachstein, Mitter-

spitz a Torrstein a vrchol poblíž Salzburgu - Watzmann. Východně od 

Dachsteinu pak alpské panorama ohraničuje vrcholek Gross Prielu, 

naopak západně od Watzmanu lze při výborné viditelnosti rozpoznat 

též vrchol Grossglokneru.  Sjezdem směrem k Pramenům Vltavy 

opustíme vrcholovou pasáž a dále pokračujeme mírným terénem po-

dél Vltavy zpět ke Kvildě.  Trasa je středně náročná až náročná, těžší 

stoupání jsou z Horské Kvildy do sedýlka pod Antýglem, stoupání na 

Lovčí skálu a na Černou horu.  

Výškový profil trasy 

 
 
 
 

 
 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální  
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 

 
Parkování: parkoviště na sever-
ním okraji obce (směrem na Hor-
skou Kvildu)  
GPS: 49.0223533N, 13.5806572E 

 

 
Nástupní místo: přímo 
z parkoviště  

 
Značení: do Filipovy Huti po 
Šumavské magistrále, pak po 
žluté TZ k Ptačí nádrži, zde se 
napojíme opět na Šumavskou 
magistrálu až na Kvildu 

 
Časová náročnost: dle sněhových 
podmínek 2,5-3,5 h 

 
Fyzická náročnost: středně těžká 
- červená 

 
Délka trasy: 28 km 
 

 
Povrch: pravidelně udržováno 
rolbou 

 
Zajímavosti na trase: trasa vede 
kolem Jezerní slati, Černá hora, 
Prameny Vltavy 
 

 
Občerstvení:  Kvilda, Horská 
Kvilda, Filipova Huť 

 
Servis lyží: v obci Kvilda 
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