
Cyklocesta-Mariánské lázně-Český les-Šumava-Novohradské hory-České budějovice-2009 

Účastníci-Luděk Dobrovolný, Aleš Wenzel, Petr Trchalík, Zoltán Bagári, Libor Holan, Petr Nedoma, Ivan Straškraba 

1.den 

Účastníci dojeli brzy ráno několika skupinami do Mariánských Lázní. Z nádraží jsme vyjeli směrem k lázním, abychom se 

ukryli v kavárně před brutální zimou před kterou jsme se bránili dokonce čepicemi. Po kafíčku a zákusečku jsme si objeli 

celý lázeňský komplex a potvrdili jeho světovou proslulost. Na předměstí lázní jsme navštívili zrušené kasárna, kde trávil 

Ned vojenskou službu a proto zde vykonal krátkou vzpomínkovou akci. Drtíce zimu lehkými převody jsme z Trstěnic 

odbočili na boční silnice, kterými jsme dojeli do Tachova. Historické město jsme krátce prohlédli, dali jedno pivko a 

vnořili se do Českého lesa. Po klidných nefrekventovaných cestách jsme dojeli do Rozvadova, podjeli dálnici a 

pokračovali už po lesních cestách na jih. Za místem zvaným Diana jsme se vzájemně na čas poztráceli na lesních 

cestičkách. Setkali jsme se až v malé obci Rybník, kde jsme se usídlili ve zdejším pensionu. Rybník má oficiálně 

potvrzeno, že je místem s nejčistším vzduchem v Evropě. Na špičkových kurtech u něj jsme strávili kurs nohejbalu, který 

vedl certifikovaný trenér Trchy. Drtivá většina kurs zvládla. V místní restauraci jsme povečeřeli a shlédli napínavý 

tenisový zápas na Roland Garros mezi Federerem a Del Potrem. 

2.den 

Po kvalitním spánku jsme za opět špatného počasí vyrazili kopcem k obci Závist, kterou jsme z logických důvodů rychle 

projeli. Za mrholení jsme zvlněnou lesní asfaltkou dojeli do Nemanic, jež nám ve zdejším obchodě poskytla občerstvení. 

Minouce hraniční přechod v Lískové, odbočili jsme na lesní cestu stoupající k vrcholu Českého lesa Čerchovu. Znovu však 

začalo pršet a proto jsme u rozcestí pod Čerchovem ve výši 850 mnm už nepokračovali k vrcholu, ale začali klesat. U 

zelené chýše jsme potkali starou partu cyklistů ze Severních Čech, s kterými jsme poklábosili a ohřáli se u ohýnku. 

Krásným sjezdem jsme sjeli do České Kubice, kde jsme doplnili tekutiny v místním rekreačním středisku a Zolo mezitím 

zalepil píchlou duši. Přihraniční cestou jsme pokračovali do Všerub, kde je z důvodu blízkého hraničního přechodu 

vietnamské tržiště, kde jsme zase nic nekoupili. Za Všeruby začalo hustě pršet a déšť nás doprovázel celou cestu až do 

Nýrska. Ve zdejší restauraci jsme pojedli a popili a čekal,i zda déšť přestane. Počasí se nezlepšil,o a proto jsme zvolili 

náhradní variantu, cestu vlakem přes sedlo Špičák do Železné rudy. V jejím centru za známým kostelíkem v levném 

rekreačním středisku u Krále Šumavy jsme zakotvili na noc. 

3.den 

Za zlepšeného počasí jsme ráno začali stoupat na náhorní plošinu hlavní cestou z které jsme po chvíli odbočili na boční 

cestu vedoucí do Prášil. Cestou jsme projížděli kolem slatí Jezerního potoka a poté dojeli do rekreačního střediska Prášily 

880 mnm. V místní cukrárně jsme si dali pravou šumavskou kávu s místními dobrotami. Dál jsme pokračovali horskými 

silnicemi přes Srní, Antýgl s říčkou Vydrou do Modravy. Ta je známá krásnou dřevěnou Klostermanovou chatou a sídlem 

miliardáře Bakaly po kterém tu zbyla gigantická podzemní vila a velké daňové příjmy obce, jelikož tu má trvalé bydliště. 

V restauraci jsme si zde dali polévku a pokračovali do kopce horskými loukami do Filipovy Hutě 1193 mnm nejvyššího 

bodu trasy. Dál jsme pokračovali krásným vysokohorským lesem po vrstevnici až k nejvyšší obci v ČR Kvildě 1065 mnm 

známé svými nízkými teplotami. Nad ní se rozkládají krásné kvildské slatě, kde se točil Král Šumavy. Z Kvildy(začíná zde 

Teplá Vltava kolem které pojedeme cca 100 km) začíná dlouhý sjezd po silnici až do Borové Lady. Odtud už mírnějším 

sklonem dojedeme do Lenory, kde přejíždí vlak z Vimperka přes nejvyšší železniční zastávku v ČR Kubova Huť 1000 mnm. 

Za Lenorou u Soumarského mostu(kde začíná vodácký sjezd Vltavy)jsme odbočili lesními stezkami k obci Stožec, kde 

jsme chtěli stihnout finále Roland Garros, ale stihli jsme jen dekoraci Rogera Federera. Od Stožce začíná báječná 

asfaltová cyklostezka až k Lipnu do Nové Pece. V ní jsme si našli příjemnou zahradní hospůdku, kde jsme strávili večer a 

byl zde natočen Nedem známý filmový hit. Spánek jsme získali v levných pokojích nad ní. 

4.den 

Kolem Lipna  jsme jeli silnicí po levém břehu, která se střídavě přiklání a odklání od přehrady. Hezké je zejména 

městečko Frymburk. Blízko hráze v obci Lipno je postaveno moderní rekreační středisko u vody s kotvištěm plachetnic. 

Od hráze už jsme jeli kaňonem Vltavy k Vyššímu Brodu s rozsáhlým cisterciáckým klášterem sídlem Rožmberků. Po 

Vltavě už jezdily mraky vodáků, které jsme na šlajsnách poctivě kontrolovali. Před Rožmberkem jsme odbočili doprava 

na Dolní Dvořiště-hraniční přechod s Rakouskem. Z něj už jsme jeli na východ do Novohradských hor opuštěnou 

silničkou. Za Rychnovem nad Malší je poutní místo Svatý kámen s kostelem P.Marie Sněžné kde došlo v roce 1634 

k uzdravení ruky zedníkovy dcery. Poslední víska před Novohradskými horami je příznačně nazvána Tichá, což utišilo 



naše žvanění. Kousek za vískou byl u lesa malý bufet, který byl poslední zastávkou před cílem. Z bufetu jsme už vjeli do 

lesa a projížděli romantickou liduprázdnou krajinou Novohradských hor do Pohorské Vsi. Ta je zajímavá tím, že byla po 

odsunu Němců osídlena rumunskými Slováky a také zde po válce zanechaly stopy svými potomky černí američtí vojáci. 

Na začátku vsi jsme narazili na biofarmu obecního kozla Petra Hájka (zúčastnil se mezi jiným TV soutěže farmář hledá 

ženu) chovající ovce a koně, které pronajímal. Farma sídlí na Antibolchewick strasse č.p.1917. V podkroví pronajímá 

místnosti pro BIO návštěvníky, které jsme si s radostí pronajali. Večer jsme strávili u kulečníku v místní hospodě 

s převážně černošským obyvatelstvem. 

5.den 

Ráno bylo první na cestě slunečné. Posnídali jsme v místním obchůdku a vyrazili zvlněným terénem lesy na sever. Na 

severním konci Novohradských hor jsme vystoupali do sedla Hojné vody mezi dvěma horami Kraví horou a Vysokou. Ze 

sedla byl krásný výhled na CHKO Třeboňsko. Odsud jsme již sjížděli severními srázy Novohradských hor do poutního 

místa Dobré Vody, které jsme se dosyta napili. Údajně někde tady snad čerpají dobrou vodu do petek? Po sjezdu dolů 

jsme dorazili do Horní Stropnice se vzácným gotickým kostelem. Za osadou Humenice jsme vjeli do romantického údolí 

zvaného Terčino, kterým prochází naučná stezka a nachází se zde umělý vodopád napájený náhonem ze Stropnice. Údolí 

má své vlastní chladnější mikroklima a nachází se zde velké množství vzácných květin a živočichů. Je v něm také několik 

historických staveb. Na jeho konci jsme vjeli do Nových hradů kolem budovy bývalého pivovaru. Zastavili jsme se na 

starobylém náměstí a vyrazili do Českých Budějovic, protože času nebylo mnoho. Krajem rybníků (zejména velký Žárský 

rybník) jsme dojeli do Trhových Svin, kde jsme dali rychlý oběd. Nedaleko se nalézá Žiškovo rodiště s památníkem, kde 

jsme zavzpomínali na filmy se Zdeňkem Štěpánkem mistrně zobrazující našeho Jánošíka. Z Trocnova bylo jen coby dup 

cyklistickou botou do Českých Budějovic. V nich už jsme se jen krátce prošli po náměstí a na Masné krámy s Budvarem 

už nevyšel čas, protože speciální cyklistický vlak už čekal….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



První skupina – čekání na přípoj na vlak v bufetu v Hranicích na nádraží – kolik cyklistů prohrálo celé své jmění v kartách? 

 

Mariánské Lázně – začátek cesty - 5.6.2009 v 7,30 teplota brrr – na pití pramene si nikdo netroufl, byl málo teplý…. 

 



Zpívající fontána u Kolonády Křížového pramene přes náš výslovný příkaz odmítla zpívat….. 

 

Zde na Velitelství 31.výcvikového střediska Jiřího z Poděbrad absolvoval četař Petr Nedoma zkoušku pravého muže…… 

 



Aleš se snaží zjistit zda ona koza je opravdu březí jak říká tabulka vpravo, ale nepřipustila ho….. 

 

Cyklisté se probyli do města Tachova přes mohutné hradby a jali se okupovat náměstí……. 

 



Vjíždíme do Českého lesa a kolem cest je mnoho starých kamenných křížů……. 

 

Říkal jsem Alešovi ať sladí to oblečení trochu s těmi fialkami, ale nedal si říct…. 

 



Z rozhledny německé hory Ebene 894 mnm nás sledují oči ostříží a my se začínáme ztrácet v pustině Českého lesa……  

 

Poměr ceny a kvality ubytování byl vynikající……až ten skutečný rybník chyběl…..těch si užijeme na konci cesty…… 

 



Profesionální nohejbalista Trchy nás učí základy nohejbalu nenásilnou hravou formou….konečně trochu slunce….. 

 

Závist na kolegy s lepšími cyklistickými schopnosti nemá v našem kolektivu místo, i když o tom tabule hovoří….. 

 



Smíšené zboží v Nemanicích nám zabezpečilo dostatečný přísun uhlohydrantů před stoupáním  na Čerchov….. 

 

Rozcestí pod Čerchovem 850 mnm…..cyklisté se moudře rozhodli nepokoušet se o bouřemi zmítaný Čerchov…. 

 



Čerchov jsme sice nedobyli, ale aspoň jsme poplkali se starými cyklistickými rutinéry u Zelené chýše…..zase prší…… 

 

Chlapci uvnitř popíjejí pivko a chudák Zolo spravuje s asistentem opíchanou duši….Česká Kubice rekreační středisko….. 

 



Přívalové deště nám zabránily vystoupat na nedaleký vrch Čerchov a proto Aleš s Liborem smutně odjíždí z Chodska…. 

 

Obchody s vietnamskými obchodníky nedopadly dobře….naše platební karty zde nefungují……Všeruby 

 



Přehlídka pláštěnek byla oceněna obyvateli obce Chudenín u Nýrska velmi vřele, zejména Liborův kompletní outfit…. 

 

Jedná z nejsmutnějších chvil….cyklisté nenašli dost psychických sil na dobytí sedla Špičák…vlak Nýrsko - Železná Ruda…. 

 



Kostel Panny Marie Pomocné z hvězd v Železné Rudě ve tvaru šesticípé hvězdy…za ním jsme spali U krále Šumavy…. 

 

Hluboké šumavské hvozdy vytvářejí nebezpečné víry stahující cyklisty z kol….Aleši drž se řídítek pevně...cestou na Prášily 

 



Kříž před Prášily…..lišejník na stromě je starý přesně 234 let a 5 měsíců… 

 

Ani po provedení analýzy Zolo nedospěl k názoru, zda koule jsou původní či umělé…Prášily 

 



Ned se spolužákem ze školy, který trochu zdřevěněl…..Rokyta 

 

Vydra Antýgl – víte kolik  se tu 

točilo pohádek?...nevíte? 

...počkám.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nejvyšší bod trasy i sídlo v ČR Filipova Huť 1193 mnm…Zolo se raduje…Libor se doradoval…Trchy se teprve radovat bude  

  

Pohled z Filipovy Hutě na divoký západ...kraj věčné zimy a částečného termafrostu…vpravo kopec Poledník s rozhlednou 

 



Sjíždíme z Kvildy k Borové Ladě….počasí se konečně zlepšilo…..Král Šumavy má opravdu bohatý kraj….. 

 

Meandrující  Vltava před Lipnem……vlak s kolegy jedoucími vlakem právě přejel…. 

 



Nová Pec….začátek Lipna….ten most jsem tam domaloval, protože se tam hodí…. 

 

Nová Pec…večeře….místo noclehu…venku zase bouřka….Ned natáčí legendární film, který v Česku distibuje Warner Br.. 

 



Horní Lipno….když si představím, že jsem to před 24 lety celé pádloval tak bych tomu nevěřil….. 

 

Ten Aleš mě zas málem vyjel z obrazu….říkám mu jeď rychlostí 16,58 km/h…. a on zase ne…..Frymburk 

 



Jachtaři třídy “FIN“ zejména ze severských zemí se připravují na regatu….vítr tady v Čechách mají dobrý….. 

 

Cisterciácký klášter ve Výšším Brodě založený Vokem I. (ne tím ochlastou z filmu) r.1259 – centrum rožmberské vlády…. 

 



Ještě že tu není vodák Fof, ten by položil kolo a ujel na pálavě pryč a už by jme ho neviděli…. 

 

Sjíždíme k hranici v Dolním Dvořišti….v dáli Novohradské hory….dá nám práci neodbočit doprava do Rakouska….. 

 



Rybník za vesnici Tichá, kde mluvit se je zapovězeno….i tak upovídaní chlapci dokáží mlčet…. 

 

Vjíždíme do Novohradských hor….poslední lok v civilizaci a potom jen pustina…. 

 



Aha tak to jsem se spletl….po kilometru je bufet?! provinile kráčím za chlapci, kterým mapa řekne kam jet….haf 

 

Bývalé Dolní Příbraní….skoro všechny vesnice jsou bývalé…..jenom příroda je dnešní….. 

 



Nocleh proběhl u ultrasuperbiofarmáře, který se soudil o své produkty až v Bruselu…..Pohorská ves 

 

Ubytování disponovalo také originální bio garáží pro kola….moje byla 4 právě tam jedu…. 

 



Hospoda nám večer poskytla azyl s kulečníkovým stolem a ráno smíšené zboží snídani…. 

 

Cesta k Hojné vodě nabízí hojně romantiky…. 

 



Libor pije v Dobré vodě u kostela p.Marie Bolestné dobrou vodu…..tzv. Jihočeské Lurdy…. 

 

Kostel Sv.Mikuláše v Horní Stropnici  

z 12 století s románskou věží….. 

v kašně je voda také skoro dobrá….. 

Zolo se pietně projíždí….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vodní nádrž Humenice….vlevo v dáli Vysoká 1033 mnm o 9 vyšší než její kolegyně ve vsetínských vrších…. 

 

Terčino údolí s umělým vodopádem…..chlapci sbírají zlaté valouny….je jich zde poměrně dost….. 

 



Zříceninu Modrého domku Terezy Burquoyové z roku 1803 si Aleš chce zrekonstruovat na klidné stáří….. 

 

Bývalý pivovar v Nových Hradech….jeho neexistence byla pro nás a zejména Zola s Alešem těžkou ranou…. 

 



Nové Hrady…..setkání se starostou na radnici proběhlo v uvolněné atmosféře….. 

 

Temná atmosféra Žárského rybníka se siluetou Novohradských hor….. 

 



Setkání velitelů proti Zigmundovské 

koalice českých a maďarských 

spojeneckých vojsk u Trocnova… 

Vybrat si v Jižních Čechách pořádné ohrazení je opravdu problém…..před Českými Budějovicemi…. 

 



Samsonova kašna v Českých Budějovicích plná piva Samson….Ned právě zjistil, že pivo v Masných krámech nestihne...hm 

 

Hrdinové na konci cesty na nádraží v Českých Budějovicích……čas 15,55 hod jede to 15,56….stihli jsme to a jedem…. 

 



Cyklocesta-Mariánské Lázně-Český Les-
Šumava-Novohradské Hory-České 
Budějovice-2009 červen           

1 den   km 
km 
celkem 

do kopce 
m 

z kopce 
m poznámka 

Mariáské Lázně Tachov 29 29 250 400 po silnici 

Tachov Svatá Kateřina 20 49 250 300 po silnici 

Svatá Kateřina Železná 13 62 100 100 lesní cesta+po silnici 

Železná Smolkov 7 69 100 150 po silnici 

Smolkov Rybník 8 77 100 50 po silnici 

2 den     76 800 1000   

Rybník Nemanice 12 12 200 200 po silnici 

Nemanice Rozcestí pod Čerchovem 10 22 350 50 lesní cesta+po silnici 

Rozcestí pod Čerchovem Česká Kubice 6 28 50 350 lesní cesta+po silnici 

Česká Kubice Nýrsko 28 56 400 500 po silnici 

Nýrsko Železná Ruda         vlak 

3 den     56 1000 1100 po silnici 

Železná Ruda Prášily 20 20 300 200 po silnici 

Prášily Modrava 20 40 300 200 po silnici 

Modrava Kvilda 8 48 200 100 po silnici 

Kvilda Lenora 27 75 100 400 po silnici 

Lenora Stožec 13 88 150 150 lesní cesta 

Stožec Nová Pec 18 106 100 150 asfalt cyklostezka 

4 den     106 1150 1200   

Nová Pec Frymburk 30 30 300 300 po silnici 

Frymburk Dolní Dvořiště 33 63 300 400 po silnici 

Dolní Dvořiště Tichá 10 73 150 100 po silnici 

Tichá Dolní Přibrání 10 83 150 50 lesní cesta 

Dolní Přibrání Pohorská Ves 8 91 100 150 lesní cesta + silnice 

5 den     91 1000 1000   

Pohorská Ves Dobrá Voda 12 12 200 250 po silnici 

Dobrá Voda Humenice 7 19 0 200 po silnici 

Humenice Nové Hrady 4 23 100 100 pěšina 

Nové Hrady Trhové Sviny 15 38 100 200 po silnici 

Trhové Sviny Trocnov 10 48 100 150 po silnici 

Trocnov České Budějovice 20 68 100 150 po silnici 

      68 600 1050   

      397 4550 5350   

 


