
Cyklocesta-Přeštice-kolem Klatov-přes Pancíř-Železná Ruda-Velký Javor(Německo)-Hartmanice-Kašperské hory-

Vimperk-Prachatice-Lhenice-Holašovice-České Budějovice-Zvíkov-Domanín-Třeboň-Veselí n/Lužnicí-29.7-2.8.2020  

Cesty se zúčastnili: Zoltán Bagári, Luděk Dobrovolný, Petr Fojtík, Petr Nedoma, Ivan Straškraba, Petr Trchalík, Aleš Wenzel, 

1.den 

29.7. ve 4,52 vyjeli rychlíkem ze Vsetína Zolo, Ivan, Ned, Trchy, Fof a Luděk. Cesta do Prahy proběhla s malými problémy ohledně 

kolních rezervací jejichž systém Ivan špatně chápe s dostatečným pitným režimem. V restauraci před hlavním nádražím Praha se 

k nám připojil Aleš. Dále jsme pokračovali rychlíkem do Přeštic, kde byl začátek trasy. Hned z nádraží jsme zajeli do malého 

pivovaru U Přeška, kde jsem dali něco do foroty se zlatavým mokem. Poté jsme se poklonili památce Přeštického černo 

strakatého prasete, které bylo vyšlechtěno v roce 1964. Částečně po vedlejších a částečně po hlavní jsme dojeli do Švihova, kde 

jsme obhlédli vodní hrádek. Po cyklostezce jsme objeli Klatovy a dojeli do vesnice Bezděkov do malého pivovaru, kde jsem se u 

vynikajícího piva trochu zdrželi. Poté jsme dojeli do Janovic nad Úhlavou (s Alešovými vojenskými vzpomínkami) kde jsme 

nakoupili proviant do hor…Zde začalo dvacetikilometrové stoupání na horu Můstek s převýšením 850 m….V poslední větší 

vesnici Strážov potkala Fofa díra v duši, kterou vyřešil na místním náměstíčku….Ze Strážova jsme vyrazili v 18 hod takže naštěstí 

už nebylo horko a stoupali jsme hustými lesy….Na vrchol Můstku jsme dorazili kolem 20,30 již při západu slunce…Stoupání bylo 

náročné, zejména úseky po polňačkách, kde to jeli jen nejlepší z nejlepších….Na ubytování v apartmánu jsme dojeli pohodlně 

z kopce ve 21 hodin…Ubytování bylo čisté a útulné s rozhledem na nejvyšší šumavské velikány….Po celý den bylo slunečné počasí 

kolem 26 C 

2.den 

Za slunného rána jsme sjeli prudkou lesní asfaltkou do Železné Rudy na ranní kávu….Hned po dojezdu měl Luděk defekt…Ze 

Železné Rudy jsme pokračovali na hranici…Hned za hranicí v obci Bayerische Eisenstein začalo stoupání o převýšení 800 m a 

délce 10 km na Velký Javor (Grosser Arber vysoký 1 456 mnm což je nejvyšší hora celé německé i české Šumavy)…Teplota se 

zvyšovala a z našich těl odtékaly minerály a sůl…Za zhruba 2,5 hodin jsme byli na vrcholu, kde jsme si dali hnusné německé pivo. 

Jeden závodník (tzv.Trchy) trasu vyjel celou na kole, zbytek prudké části tlačil kola…Povrch nad 1050 mnm byl střídavě šotolina a 

udusaná hlína….Při sjezdu zhruba v 1100 mnm na šotolině dostal Zolo smyk, spadl a ošklivě si podřel levou ruku a nohu….Nejdřív 

jsme mu rány trochu vymyli vodou a pak pomalu vyjel směrem Železná Ruda…Ivan s Trchym a Alešem sjeli do Železné Rudy 

zajížďkou kolem jezera Grosser Arbersee….Zolovi doktorka v Železné Rudě očistila rány a všichni jsme se vydali stoupáním 200m 

převýšení do Špičáckého sedla….Zde jsme se po krátkém pivu rozdělili: Ivan s Alešem, Nedem a Trchym si zajeli po vrstevnici 4km 

na Černé jezero a zbytek jel na 1 km vzdálené ubytování pod Pancíř…Zolovo zranění bylo bolestivé a proto jsme s obavami čekali 

na zítřejší ráno…. 

3.den 

Zolův stav ráno horší nebyl, ale přesto jsme se dohodli, že by pokračování jízdy bylo pro něj neúnosné a domluvili jsme se, že pro 

něho přijedou příbuzní a počká na ně do večera….Po smutném rozloučení jsme za dalšího slunného rána vyrazili směrem na 

Gerlovu huť po krásné lesní asfaltce mírně se svažující…Na rozcestí u Gerlovy huti jsme vjeli na hlavní cestu Klatovy-Železná Ruda 

po které jsme dojeli po 4 km na Starý Brunst kde jsme odbočili na lesní asfaltku s převážně klesajícím profilem vedoucí do 

Hartmanic v délce 13 km a vedoucí nádhernou krajinou! V Hartmanicích jsme si ve zdejším hotýlku za zvyšujícího se horka dali 

polévku s pivem a krátce odpočinuli…Dál jsme sjeli z kopce do údolí Otavy k rekreační osadě Anín. Po několika kilometrech 

kolem řeky jsme začali stoupat do města Kašperské hory, kde jsme míjeli nejvyšší hrad v Česku Kašperský…Město má krásné 

historické náměstí a osvěžili jsme se ve zdejší hospůdce a koupili báječné domácí koláčky. Zvlněnou krajinou hlavně v lesích jsme 

za velkého horka pokračovali do Vimperka, kde jsme se po drobných orientačních problémech setkali ve zdejší hospůdce. Další 

pokračování bylo bohužel po hlavní cestě stále nahoru a dolů do rodiště Jana Husa v Husinci…Po krátkém zastavení u jeho sochy 

jsme vyrazili na poslední část etapy do Prachatic(v té době s velkým výskytem viru Covid). Město má krásné staré náměstí 

v jehož rohu jsme zasedli k příjemné večeři ve zdejším minipivovaru a dobrému pivu. Nocleh jsme měli v internátu místní střední 

školy, kde jsme byli zcela sami a bylo zde dostatek ledniček na vychlazení našich regeneračních nápojů… 

4.den 

Ráno jsme si ve zdejší cukrárně oděni rouškami dali ranní kávu se zákuskem a nakoupili proviant na den. Hned ve městě začalo 

již za začínajícího horka nejvyšší denní stoupání k malé vesničce Zdenice. Jeli jsme po příjemné vedlejší komunikaci s malým 

provozem. Po několika terénních vlnkách jsme vyjeli na poslední kopec z kterého se nám otevřel pohled na jadernou elektrárnu 

Temelín. Po posledním sjezdu jsme jeli kolem pohoří Blanenský les a zastavili v malé obci Horní Chrásťany s minipivovarem na 

odpočinek již ve velkém vedru…Lehce zvlněným terénem jsme dojeli do obce Holašovice se zachovalými stavbami tzv. selského 

baroka zapsanou jako památka UNESCO….Do Českých Budějovic jsme dojeli rovinatou krajinou mezi rybníky a setkali se 

v restauraci budějovického Budvaru – Masné krámy. Po lehkém obědě a projížďce po náměstí jsme dokoupili zásoby v místním 



supermarketu a začali stoupat na konečně poslední kopec cesty nad obcí Rudolfov. Dále jsme pokračovali do vesnice Spoli, kde 

se u rybníka konala soutěž v lovu ryb a my sledovali v místní hospůdce její vyhodnocení. Přes obec Domanín jsme dojeli do 

campu u Opatovského rybníka, kde jsme si dali večeři v místním buffe..Do campu na východní straně jsme dojeli před západem 

slunce a zde strávili pěkný večer s komáry v bufetu…Ivanovi si podařily ztratit klíče od chatky, naštěstí je posléze našel…. 

5.den 

Ráno jsme vyjeli již za polooblačna na krátkou konečnou etapu…Krátce jsme se zastavili v Třeboni a pak vzhůru na sever kolem 

rybníků…První zastávka byla ve Staré Hlíně ve vodackém středisku na Lužnici, kde jsme se občerstvili pivkem…Dál jsme 

pokračovali kolem rybníka Rožmberk krásnými starými parkovými lesy…Přes obce Lužnici a Klec jsme dojeli k vlkovskému 

rybníku, kde byla další občerstvovací zastávka…poté jsme dojeli k vlkovským pískovnám, kde jsme se vykoupali a poté dojeli na 

popolední vlak do Veselí nad Lužnicí směr Praha – Vsetín…..Dobro došli…. 

Přílohy: fotodokumentace  

               itinerář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tož Alješu nevíme jestli ťa možem pustit k nám do ohrádky…Jsi opravdu negativní ?...Praha Hlavní nádraží 

 

Do malého pivovaru u Přeška v Přešticích přišla kontrola na kvalitu piva. Jedná se o doktory cyklopivních věd pana Luďka a Neda. 



 

Ve venkovním sezení v pivovaru u Přeška v Přešticích hledá Luděk servírku a jeho pohled pro ni nevěstí nic dobrého…ujet 1 km… 

 

Ano to je to slavné Přeštické černostrakaté prase uznané po vyšlechtění jako samostatné plemeno v roce 1964 

 

Západní hradby skoro nikdy nedobitého vodního hrádku Švihov s vodním příkopem…. 



Skoro majitele vodního hrádku Švihov….. 

 

Pastorále s rybníkem Ovčák u Bezděkova…. 



 

Pivo v minipivovaru v Bezděkově jsme ohodnotili vysokým hodnocením neb nám v horku velmi jelo…. 

 

Zolo se ujal vedení za Bezděkovem směrem na Janovice nad Úhlavou…uprostřed v dáli dnešní cíl: Můstek 1 227 mnm..uf.. 



 

Fofovo několikakeré odfoukávání situaci v duši nezlepšilo a proto na náměstí ve Strážově své kolo operuje…. 

 

Poslední rovný úsek před stoupáním do šumavských hvozdů….nedaleko poslední osada Divišovice…užijme roviny…. 



 

Tož pome chlapi stoupání začíná….. 

 

Překračujeme 800 mnm….Zolo a Aleš poctivě dýchají….přijeli jme z údolí naproti…. 



 

Nejtěžší úsek plný obrovských kamenů ničících naši cyklo techniku a stará unavená těla…..většina tlačila…. 

 

 

To nejtěžší je za námi 1 100 mnm…za chvíli bude 

asfalt….hurá… 



 

Těsně pod vrcholem Můstek 1227 mnm již na hřebeni….Vše je v růžových barvách i naše nálada…dole přehrada Nýrsko… 

 

Měsíc nám svítí na svažující cestu na ubytování….vpravo v dáli Pancíř... 



 

Ranní výhled z balkonu apatmá…skorem jak u nás…zprava Špičák 1202 mnm, Jezerní hora 1344 mnm, Grosser Arber 1456 mnm 

 

Vpravo nahoře byla uložena na noc naše unavená těla….. 

 

Zde jsme dostali speciální kávu zajišťující naprosto bezproblémové stoupání na kole do kopce…Železná Ruda 



 

Začátek stoupání na Grosser Arber(uprostřed) Zolo s Ivanem plni sebevědomého optimismu… 

 

Aleš sice blbě vidí, ale už se přiblížil tak blízko, že ho vidí…. 



 

Nosiči vody zmizeli vzadu a zůstala jen skutečná vrchařská špička… 

 

Konec asfaltu, začíná poctivá šotolinodřina…… 



 

Nejprudší úsek  zleva dolů cca 300 m vyjel pouze Trchy…bravo….Jan Ulrich nám to nevěřil….my další jsme tlačili….. 

 

Luděk na východním vrcholu….východ měl vždy rád…. 



 

Trchy na východním vrcholu obklopen potrhlými mobilomeny… 

 

Pohled na jih do Německa….Alpy v dáli v mlze…..dál Středozemní moře….. 



 

Vrchol je obalen čtyřhlavou saní…. 

 

Ned je hodný kluk, ale úplně svatý není….jako jediný dosáhl absolutního vrcholu…..pohled na severovýchod…. 



 

Zasloužená odměna….Kvalita německého moku nás však neuspokojila… 

 

Sjíždíme v dol…Ned ukazuje Alešovi místo noclehu a Zolo souhlasí…. 



 

Profesionální styl jízdy starého matadora…. 

 

Zolo dostal na kamenech smyk, spadl a ošklivě se podřel…… 



 

Výletníci na Arbersee….950 mnm na východ pod Grosser Arber…..krokodýl vpravo je naprosto neškodný…. 

 

Podvečerní zastávka Černém jezeře….naproti Jezerní hora….místo filmování mnoha pohádek včetně té naší….. 



 

Ráno třetího dne….Zolo bohužel nemůže pokračovat a proto jedeme dále oslabeni jen v šesti…. 

 

Po vrstevnici kolem Pancíře….první mikrozastávka….. 



 

Cyklonádhera do Hartmanic….v dáli vlevo Poledník 1315 mnm s rozhlednou….Ivan se drží pevně…. 

 

Kříž v zaniklé obci Zhůří přípomínající masakr amerických vojáků na konci 2.sv.války…. 



 

Hartmanice….vpravo polévka s pivem….vlevo krčení se před sluncem před výjezdem v polední výhni…. 

 

Synagoga v Hartmanicích…. 



 

Řítíme se rychlostí 70 km/hod z Hartmanic do údolí Otavy…..Sjezdy vydatně ochlazují…. 

 

Aleš stoupá do města Kašperské hory…v dáli nejvyšší český hrad – Kašperský hrad…. 



 

Luděk po návštěvě starosty Kašperských hor….nadšení ze setkání není…. 

 

Sjíždíme na odpočinek do Vimperka….nalevo hrad….. 



 

Náměstí ve Vimperku…… 

 

Setkání s Janem Husem v Husinci po 700 letech….. 



 

 

Horko za námi….Sedíme v útulném prachatickém pivovaru na náměstí a večeře se připravuje…..aperitiv připraven…. 

 

Po odchodu z pivovaru se náměstí poněkud zploštilo….. 



 

Ráno 4.dne….Již v 8 ráno horko….Vyjíždíme branou s náměstí v koronavirových Prachaticích a směřujeme do cukrárny…. 

 

Hned z Prachatic dlouhé stoupání do obce Zdenice, které Aleš snad? zvládá…. 



 

Poslední sjezd do obce Míčovice…..chlapci na nás zase čekají…..v dáli vlevo věže Temelínské elektrírny…. 

 

Obec Lhenice…..dostal jsem příležitost, která se neodmítá…..vyfotit se v zrcadle…….díky Fofe…. 



 

Minipivovar Horní Chrásťany….báječné pivo i prostředí…. 

 

V pivovaru čekajíce na pivo…..Petr říká Petrovi….Petře nehrej si na paroháče, to se ti nepodaří…… 



 

 

  Holašovice památka UNESCO a vzhůru na Budějice 



 

Luděk v zajetí rybníků před Českými Budějovicemi….. 

 

 

Masné krámy v Českých Budějovicích při pokusu zamilovat si Budvar….podařilo se jen částečně….. 



 

Situace po Budvaru a před stoupáním za Budějicemi na náměstí určitě Míru…. 

 

U rybníka v obci Spoli jsme byli čestnými hosty vyhlášení vítěze v rybolovu…..vyhrál pan Tomáš s délkou ryb 275 cm…gratulujeme 



 
západ slunce u Opatovského rybníka u Třeboně                            brána na náměstí v Třeboni                                                                                                                 

  

Na náměstí v Třeboni mi nepovolili ani kafe…. 



 

Rybník Thierov za Třeboní s po levé straně neustále jezdícím Alešem….prostě Brit… 

 

 Na sběru šišek…. 



 

Opravdu jsem se snažil zjistit jméno rybníka…. 

 

Ivan připravuje skupinové foto, které se nepodařilo….severozápadní břeh krále rybníků Rožmberk 



 

Vlkovská pískovna… vlevo vzadu jsou vidět zcela jasně ve vodě Aleš s Fofem 

 

Na obzoru věž kostela ve Veselí nad Lužnicí….snad se těch 378 m po hlíně dokodrcám na asfalt…..tož asi cíl, rychle na oběd…. 



Kola 2020 - Přeštice - Veselí nad Lužnicí     
vlak Valašský expres 4,52 - 8,39 Praha projížďka Prahou….   
Praha hl.n. 10,13 - 12,05 Přeštice     
29.7.  km celkem do kopce z kopce 

Přeštice Švihov 15 15 50 50 

Švihov Janovice nad Úhlavou 20 35 100 50 

Janovice nad 
Úhlavou Divišovice 11 46 170 30 

Divišovice hora Můstek 9 55 680 0 

hora Můstek u segry pod Pancířem 5 60 0 180 

30.7. první den :   60 1000 310 

u segry pod 
Pancířem Velký Javor 21 21 770 390 

Velký Javor u segry pod Pancířem 21 42 390 770 

Černé jezero tam a nazpátky 8 50 50 50 

31.7. druhý den  :   50 1210 1210 

u segry pod 
Pancířem bývalý Starý Brunst 9 9 100 200 

u segry Hartmanice 13 22 140 370 

Hartmanice Kašperské hory 15 37 240 200 

Kašperské hory Vimperk 25 62 360 430 

Vimperk Husinec 16 78 220 380 

Husinec Prachatice 10 88 150 100 

1.8. třetí den :   90 1210 1680 

Prachatice Lhenice 21 21 290 290 

Lhenice Holašovice 12 33 150 200 

Holašovice České Budějovice 20 53 50 150 

České Budějovice Domanín 22 75 230 170 

Domanín Sportkemp Doubí 6 81 10 20 

2.8. čtvrtý den :   81 730 830 

Sportkemp Doubí Třeboň 3 3 0 0 

Třeboň Stará Hlína 8 11 10 10 

Stará Hlína Rožmberk hráz 6 17 10 10 

Rožmberk hráz Klec 7 24 10 5 

Klec Vlkov 6 30 10 5 

Vlkov Veselí nad Lužnicí 7 37 10 5 

  pátý den :   37 50 35 

            C  E  L  K  E  M  : 318 4200 4065 

vlak 14,36 Veselí nad Lužnicí - Praha 16,27     
Praha 17,23 - Vsetín 21,13     

 

 

 

 


