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Die Böhmerwald 
Ebenen

Šumavské 
pláně
Šumavské pláně jsou rozsáhlou náhorní 
plošinou, která se táhne se od hřebene Pancíře 
a Můstku až po Borová Lada a zaniklou obec Dolní 
Světlé Hory. V centrální části její šířka zasahuje od 
Roklanu a Luzného až k Huťské hoře u Rejštejn-
ského Zhůří.
Pestrá mozaika rozsáhlých rašelinišť a pramenišť, 
horských lesů a zachovalého druhotného bezlesí 
je ve Střední Evropě zcela unikátním jevem s mi-
mořádnou přírodovědnou a kulturní hodnotou. 
Z pohledu cévnatých rostlin se v tomto území vy-
skytuje většina nejcennějších šumavských druhů.

Die Böhmerwald Ebenen sind ein Hochpla-
teau, das sich vom Kamm der Berge Pancíř (dt. 
Panzer) und Můstek bis nach Borová Lada (dt. 
Ferchenhaid) und in die verschwundene Gemein-
de Dolní Světlé Hory zieht. Im zentralen Teil greift 
die Breite dieses Hochplateaus vom Rachel und 
Lusen bis zum Berg Huťská hora bei Rejštejnské 
Zhůří (dt. Haidl) ein.
Das bunte Mosaik von ausgedehnten Mooren und 
Quellgebieten, Bergwäldern und dem erhaltenen 
sekundären Offenland ist in Mitteleuropa eine völ-
lig einzigartige Erscheinung mit dem außerordent-
lichen naturwissenschaftlichen und kulturellen 
Wert. Aus der Sicht der Gefäßpflanzen kommen 
die meisten wertvollsten Arten des Böhmerwal-
des in diesem Gebiet vor.

Na Šumavských pláních je nepřehlédnutelný hořec panonský 
(Gentiana pannonica). Tento krásný druh je jedním ze symbolů 
šumavských rostlin a společné historie Šumavy a východních Alp, 
kde leží hlavní část jeho rozšíření. Jeho původní výskyt byl na Šu-
mavě zejména v karech ledovcových jezer a na primárním bezlesí 
v nejvyšších polohách. Na Šumavských pláních rostl hořec přede-
vším na okrajích potoků a rašelinišť. Příchod člověka a odlesnění 
krajiny hořci poskytlo nová vhodná stanoviště, například sejpy po 
rýžování zlata. Byl také využíván v lidovém léčitelství a k výrobě 
alkoholických nápojů.

Šumavské pláně mají své úplné unikáty, které zřej-
mě nikde jinde na světě nerostou. Nejvýznamnějším 
z nich je orchidej prstnatec Traunsteinerův rašelinný 
(Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa), která se 
vyskytuje pouze na zhruba deseti lokalitách v cent-
rální části mezi Srním, Modravou a Kvildou. 
Území je významné velkou koncentrací skutečně 
horských nebo severských druhů, které jsou jinde na 
Šumavě velmi vzácné. Jde například o šichu černou 
(Empetrum nigrum) známou z vrchovišť centrální Šu-
mavy.

Nápadným druhem, který na Šumavských 
pláních vídáme, je i prha arnika (Arnica 
montana), která je v Čechách častější než 
v sousedním Bavorsku. Na slunných su-
chých místech se často vyskytuje jestřábník 
oranžový (Pilosella auranciaca), naopak 
na vlhkých loukách můžeme potkat typic-
ky šumavskou rostlinu plešku stopkatou 
(Willemetia stipitata).

Auf den Böhmerwald Ebenen stellt der Ungarische Enzian 
(Gentiana pannonica) eine unübersehbare Pflanzenart dar. Die-
se schöne Art ist eines der Symbole der Böhmerwälder Pflanzen 
und der gemeinsamen Geschichte des Böhmerwaldes und der 
Ostalpen, in denen der Hauptteil seiner Verbreitung liegt. Das 
ursprüngliche Vorkommen gab es im Böhmerwald insbesonde-
re in Karen von Gletscherseen und im primären Offenland in den 
höchsten Lagen. Der Ungarische Enzian wuchs auf den Böhmer-
wald Ebenen vor allem an Rändern von Bächen und Mooren. Die 
Ankunft der Menschen und die Entwaldung der Landschaft boten 
dem Enzian neue geeignete Standorte, zum Beispiel Seifen nach 
dem Goldwaschen. Er wurde auch in der volkstümlichen Heilkun-
de und zur Herstellung von Alkoholgetränken genutzt.

Die Böhmerwald Ebenen haben ihre Unikate, die ir-
gendwo anders weltweit nicht wachsen. Das bedeu-
tendste davon ist die Orchidee, Moor-Knabenkraut 
(Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa), das nur in 
etwa zehn Lokalitäten im Zentralteil zwischen Srní, 
Modrava und Kvilda vorkommt. 
Das Gebiet ist durch eine große Konzentration von 
tatsächlich Gebirgs- oder nordischen Arten bedeu-
tend, die irgendwo anders im Böhmerwald sehr selten 
sind. Es geht zum Beispiel um die Schwarze Krähen-
beere (Empetrum nigrum), die von den Hochmooren 
des zentralen Böhmerwaldes bekannt ist. 

Eine auffallende Art, die auf den Böhmer-
wald Ebenen zu sehen ist, ist auch der 
Berg-Wohlverleih (Arnica montana), der 
in Böhmen häufiger ist als im benachbar-
ten Bayern. An sonnigen trockenen Stellen 
kommt oft das Orangerote Habichtskraut 
(Pilosella auranciaca) vor, auf den feuchten 
Wiesen können wir im Gegenteil eine typi-
sche Pflanze des Böhmerwaldes finden, 
den Gestielten Kronenlattich (Willemetia 
stipitata).
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