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Na kole po naučných stezkách v Českém lese
S letošním rozjezdem cyklobusu Český les se nově prodloužila jeho trasa až do Přimdy

Český les patří ke stále nedo-
ceněným a mnohými cyklisty
neobjeveným územím. Zdejší
příroda je krásná, krajina
pestrá s kopci i kopečky, lesy i
pastvinami a spoustou krás-
ných výhledů do Čech i do Ně-
mecka. Každý, kdo rád jezdí
na kole po Šumavě, bude Čes-
kým lesem uchvácen. Turistů
je tu zatím stále méně než na
Šumavě, ten, kdo chce třeba
pozorovat ptáky, může na tra-
se zastavit a v tichu se kochat
přírodou. My se tentokrát vy-
dáme po trasách naučných
stezek a kolem zaniklých vsí,
po kterých tu zůstaly teď již
jen zbytky základů domů a
kvetoucí ovocné stromy, vše
označené dvojjazyčnými ta-
bulkami s názvem obce.

Na rozhlednu
K rozhledně Milíře na Vy-
hlídkové naučné stezce nás z
Přimdy zavede cyklotrasa
2238. Po cestě lesem vyjedeme

kolem Ovčího vrchu až k Mi-
lířům, kde kovová konstrukce
rozhledny stojí. Jde o pěta-
dvacetimetrovou věž s kruho-
vým výhledem do krajiny,
odkud se můžete podívat
z výšky na Rozvadov, Přimdu
i na vrcholy Havran a Velký
Zvon.

Lovecký zámeček
a rezervace Diana
Cestou ke Svaté Kateřině mi-
neme několik tabulí Vyhlíd-
kové naučné stezky. Jedna z
nich je přímo pod rozhlednou.
Ze Sv. Kateřiny pojedeme už
téměř po rovině k zámečku
Diana. To už jsme se ocitli na
Kolowratově naučné stezce.
Odtud pojedeme po žluté tu-
ristické značce směrem ke
hranici. Po pravé straně bu-
deme míjet přírodní rezervaci
Diana. Jde o bukový les prale-
sovitého charakteru na vr-
cholové plošině Třískolup-
ského vrchu, který patří mezi
nejhodnotnější přirozené
podhorské porosty v Českém
lese. Teď na jaře byste zde
mohli vidět kvést lýkovec,
později pak třeba áron plama-
tý nebo kyčelnici devítilistou.
Když budete mít štěstí, možná
vám nad hlavou přeletí čáp
černý.

Krajem rašelinou
zbarvených vod
Od rozcestí na Rybničné, kde
opouštíme Kolowratovu na-
učnou stezku, budeme pokra-
čovat cestou podél Kateřin-
ského potoka po červené tu-
ristické značce až k rozcestí V
Luhu, kde se opět napojíme na
cyklotrasu číslo 36. Zdejší lou-
ky bývají podmáčené a voda
potoka zbarvená do hněda od
rašeliny, podobně jako neda-
leká Rozvadovská jezírka. Ta
ale raději nehledejte, protože
zapadnout v botách do rašeli-
nou podmáčené půdy není nic
příjemného.

Na hraničním přejezdu
Železná/Tillyschanz zvažte,
zda pojedete celou trasu, nebo
zda odsud sjedete po Pane-
vropské cyklotrase (CT 37) do
Bělé nad Radbuzou, kde je za-

stávka cyklobusu, nebo tu
na cyklobus počkáte. Na Že-
lezné z Čech do Německa pro-
chází Svatojakubská stezka –
poutní trasa do Santiago
de Compostella. Mušli jako
symbol této trasy najdete pří-
mo na hraničním přechodu.
Je to také jedno z míst, kde se
v této oblasti můžete najíst,
a než se vydáte na krátký úsek
po silnici k odbočce na Želez-
nou Huť, kde je i zastávka
cyklobusu. Před tím se ale za-
jeďte podívat k Železenskému
rybníku.

Přes Železnou Huť dojedete
až na Pleš. Největší pohranič-
ní obec, která tu dřív stávala,
připomíná teď jen tzv.
Náměstí přírody. To je roz-
sáhlá louka za hřbitovem
s množstvím starých ovoc-
ných stromů, které tu dříve
zdobily vesnická stavení zdej-
ších obyvatel. Zdejší hřbitov
obnovený s pomocí vysídle-
ných Němců rozhodně stojí za
návštěvu. Jen kousek pod

Pleší je další místo, kde se lze
najíst i ubytovat. Z terasy
zdejší restaurace je pěkně
vidět rozhlednu Ebene na
německé straně jen kousek
za hranicemi. Nás ale čeká
cesta s vyhlídkou na domi-
nantu této části Českého lesa
– na velký Zvon. Zdáli jasně
identi-fikovatelný vrchol
Českého lesa s věží ještě stále
obývanou naší armádou. Pro
veřejnost bývá otevřena jen
sporadicky, takže i tuto vy-
hlídku si nejspíš budete
muset odepřít. Podél cyk-
lotrasy 36 najdete česko-
německých tabulí označují-
cích místa, kde dříve stávaly
pohraniční vsi. Po dlouhém
sjezdu do údolí Radbuzy ne-
zapomeňte zajet k Mostku.
Historický kamenný most
přes Radbuzu byl součástí
staré kupecké stezky do Ně-
mecka. Ještě dnes se můžete
podivovat stavebnímu umění
našich předků. Rybník je ob-
líbenou zastávkou cyklistů v
této oblasti. Moc hospod v této
oblasti nenajdete a na tu
v Rybníce se můžete vždy
spolehnout – vždyť se také
pyšní značkou Cyklisté vítá-
ni.

Vodní zajímavosti
Z Rybníku se vydáme na Zá-
vist. Říká se, že voda ze stře-
chy některých zdejších cha-
lup teče do dvou moří. Závist
totiž leží na rozvodí Labe a
Dunaje. I poslední naše za-
stávka se týká vody. Nedaleko
rozcestí turistických značek
Liščí domky můžete najít pra-
men Radbuzy. Místo se ale
špatně hledá, kolo je posled-
ních pár set metrů třeba vést,
ale kdo z Plzeňanů by se ne-
chtěl podívat k prameni jedné
z plzeňských řek? Po této za-
stávce nás již čeká jen sjezd
přes Pivoň a Mnichov na za-
stávku cyklobusu do Poběžo-
vic. Pokud vám zbyde čas,
prohlédněte si zdejší zámek.
Do dějin Poběžovic tu vstou-
pila jedna mimořádná zámec-
ká paní – japonská manželka
rakouského diplomata a ma-
jitele panství Jindřicha
Coudenhove-Kalergi, Micuko
Aojama.

Užitečné rady
Občerstvení na trase
Bělá nad Radbuzou – restaurace Radbuza – teplá jídla, Klub P+P – ob-
čerstvení
Rybník – Rekreační středisko Rybník se značkou Cyklisté vítáni
Železná – Bistro U Bendů – teplá jídla, restaurace Praha – teplá jídla,
Travel Free Shop
Cykloservisy na trase
V zájmovém území ani jeho i okolí není cykloservis.
V případě potřeby možno použít nářadí a základní náhradní
díly v zařízeních se značkou Cyklisté vítáni v pensionu
– U zubaře v Bělé a rekreačním středisku Rybník, případně
v Opravně strojů a techniky Karel Kovář v Bělé.
Cykloprůvodci
Chcete-li se nechat provést po trase a ještě se přitom něco dovědět, ob-
jednejte si v informačním centru v Bělé nad Radbuzou cykloprůvodce.
Pozor na telefony!
V tomto území je mnoho míst, která nejsou pokryta signálem mobilních
sítí. Někdy je k dispozici pouze pokrytí německým operátorem. Je tedy
dobré mít aktivovaný roaming a při vytáčení čísla či přijímání hovoru
kontrolovat aktuální připojení do sítě. Pokud pojedete ve skupině a ně-
koho ztratíte, máte malou šanci, že se ho dovoláte na mobil. V rekreačním
středisku Rybník je k dispozici telefonní automat na mince.
Odkazy: www.csadplzen.cz/cyklobus

Start a cíl: Přimda – Poběžovice
Délka: 48 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Příhraniční oblasti Českého lesa lákají cyklisty. V místech bývalé železné opony je totiž nádherná příroda.
Foto na stránce: Radka Žáková

V místě zaniklých obcí jsou jen
památníky či tabule.

Starý kamenný most býval součástí kupecké stezky do Německa.

Příští pátek: Z Nejdku do údolí
Svatavy a na Studenec

Cyklista si v Českém lese může vybírat z mnoha cyklotras.

Náměstí přírody za hřbitovem na Pleši patří k nejhezčím místům Čes-
kého lesa.

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a edi-
torka portálu
plzenskonakole.cz
Její trasy pro cy-
kovýlety hledejte
na portálu

plzenskonakole.cz v sekci Trasy pro
cyklovýlety.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském a
Karlovarském kraji vzniká ve spolu-
práci s regionálním informačním por-
tálem pro cyklisty plzenskonakole.cz

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/0a65116693/


