
Šumavou po vodních dílech na Úhlavě
Dnešní výlet nás zavede k řece Úhlavě, která pramení pod Pancířem
v nadmořské výšce 1100 m a po 108,5 km se vlévá do řeky Radbuzy
v Plzni.

Dnešní trasa, ač by se to moh-
lo zdát, není náročná, přestože
od Infocentra v Nýrsku vyje-
deme až na Špičácké sedlo. V
Nýrsku probíhá do září 2012
výstava historických fotogra-
fií v ulicích města. Pokud si
budete některé z nich na za-
čátku cesty chtít prohlédnout,
vyzvedněte si v Infocentru
orientační mapku s jejich
umístěním v plenéru města.

Nýrská údolní
nádrž a Hamry
Po prohlídce města se napojí-
me na cyklotrasu 33, tedy Šu-
mavskou magistrálu. Postup-
ně budeme stoupat proti
proudu Úhlavy. Pokud budete
mít štěstí, zahlédnete na ně-
kterém z jezů vyskakující
pstruhy. O dalších zajímavos-
tech se můžete dočíst na info-
tabulích. Poslední z nich na-
jdete u Lesního divadla. Až k
přehradě jedeme po asfaltové
místní komunikaci, pouze od
Staré Lhoty nás čeká kousek
lesní cesty do prudšího kopce.
Po jeho zdolání opět najíždí-
me na asfaltovou komunikaci,

a na hráz Nýrské údolní nádr-
že. Nádrž byla vybudována v
roce 1969 a zásobuje pitnou
vodou Klatovsko a Domažlic-
ko, slouží také jako částečná
ochrana před povodněmi.
Hráz je vysoká 35 metrů, dlou-
há 325 metrů a zatopená plo-

cha má 148 ha. Z nádrže nás
čeká krásný výhled na Prenet,
Můstek, Svaroh a Jezerní ho-
ru zrcadlící se na vodní hladi-
ně. Po asfaltové komunikaci
pokračujeme stále po trase
číslo 33 až na rozcestí cyk-
lotras, kde opouštíme asfalto-
vou komunikaci a okolo kap-
ličky vjíždíme na polní a ná-
sledně lesní cestu. Tato ka-
menitá cesta je jediným špat-
ným úsekem, kterým budeme
projíždět. Na jejím konci nás
opět čeká asfalt a cesta podél
Svinského potoka k Hamer-
skému dvoru. Opouštíme
vodní nádrž, kterou jsme po-
stupně objížděli, a vjíždíme na
místní komunikaci Zelená
Lhota – Hamry – Špičák, kde
můžeme očekávat i auta. Buď-
te na to připraveni. Naše trasa
vede Hamerským údolím stá-
le proti proudu řeky Úhlavy.
Obec Hamry tvoří domy okolo
cesty v délce pěti kilometrů.
Za svůj název vděčí hamrům,
které zpracovávaly železnou
rudu těženou v okolí. První
zmínka o obci je již z roku
1429, ale hlavní rozvoj obce je
znám od roku 1850, kdy zde ži-

lo přes 1200 obyvatel, převáž-
ně německé národnosti. Po
chvilce se naproti nám objeví
na kopci kostel Panny Marie
Bolestné, známý též jako
Kollerův kostel. Po roce 1990
byl zrekonstruován a stojí za
návštěvu, stejně jako nově vy-
budovaná křížová cesta.

Vodní elektrárny
Pokračujeme dále po Šumav-
ské magistrále, až dojedeme k
prvnímu domku po levé stra-
ně. Je to nově zbudovaná malá
vodní elektrárna, osazená
Bankiho turbínou o výkonu
160 kW. Má zajímavý přívod
vody, který je veden tlakovým
přivaděčem o délce 1500 met-
rů se spádem 43 metrů. V lese
po levé straně komunikace za
mostem uvidíme přivaděč.
Bohužel ani jedna elektrárna
není veřejnosti přístupná. V
centru Hamrů, na soutoku
Úhlavy s potokem Ostrým u
mostu, začíná pozvolné stou-
pání. Za chatou u Císařů, vi-
díme zbytky bývalé Petzoldo-
vy továrny z roku 1882. To-
várna zpracovávala suroviny
pro papírenský průmysl. U ní
byla v roce 2011 vybudována
další malá vodní elektrárna
Hamry – Gustavsthal, taktéž s
Bankiho průtokovou vodní
turbínou o výkonu 170 kW a
též s přívodem vody tlakovým
přivaděčem v délce 1350 met-
rů a spádem 43 metrů. U chaty
Hamry přejíždíme most, po-
kračujeme po trase 33 a
opouštíme Hamerské údolí.
Vjíždíme do lesního masivu,
kde začíná mírnější stoupání,
které nás dovede až k dalšímu
mostu, kterým přejíždíme
Černý potok. Asi po 200 met-
rech se dáváme po jediné as-
faltové odbočce doleva. Po ní
dojedeme až k přečerpávací
vodní elektrárně Brčálník.
Tato vyrovnávající nádrž byla
vybudována v roce 1930. Má

1007 metrů dlouhé potrubí a
voda byla přečerpávána zpět
do Černého jezera. Samospá-
dem potrubím napájela Pelto-
novu turbínu o výkonu 1600
kW. Funkčnost této technické
památky podstatně omezila
šídlatka jezerní, vzácná vodní
rostlina, která se nachází v
Černém jezeře.

Brčálník
Po odpočinku u přehradní ná-
drže se po zpevněné komuni-
kaci vydáváme do Brčálnic-

kého údolí. Zde stojí za to, do-
jít pěšky na Brčálnické

mokřady. V údolí podél cesty
míjíme chaty, krásné stromy,
a místo s vyhlídkou na protěj-
ší stranu údolí s železniční za-

stávkou Brčálník. Prudkým,
ale krátkým stoupáním, se
dostáváme zpět na Šumav-
skou magistrálu a vyjíždíme v
blízkosti druhého nejdelšího
železničního tunelu v ČR. Byl
dobudován v roce 1877 a měří
1747 metrů. Po několika za-
táčkách vjedeme na komuni-

kaci č.190 na Špičácké sedlo.
Zde se můžeme občerstvit a

odpočinout si. Z protilehlé
louky je krásný výhled na Ja-
vor. Přes parkoviště pokraču-
jeme po trase 2055 směrem na
Černé jezero. Čeká nás odpo-
činková cesta po asfaltové ko-
munikaci lesním masivem,
občas se po pravé ruce objeví
výhled na Brčálnické údolí a
Prenet. Asi po 2 kilometrech
uvidíme vlevo asi 50 m od ces-
ty bílou okrouhlou stavbu.
Upozorní nás na to informač-
ní cedule. Je to vyrovnávací
komora, ze které vede voda
potrubím na Brčálník. Po
krátkém mírném stoupání
vyjíždíme na hráz Černého je-
zera, kde se před námi obje-
vuje masiv Jezerní stěny. Na
hrázi si můžeme odpočinout a
otisknout si razítko. Hned za
druhou zatáčkou od hráze na-
razíme na cedulku, která nás
informuje, že zde stávala rota
pohraniční stráže. Po menším
stoupání dojedeme na nejvyš-
ší bod dnešní trasy a odtud ve-
de cesta už jen z kopce nebo po
rovině. Kilometrový sjezd k
Bílé strži je po dobré asfaltové
komunikaci, ale nepřeceňujte
své síly a používejte včas brz-
dy. K vodopádu Bílá strž se
dostaneme po žluté turistické
značce. Jedná se o nejvyšší

vodopád na české straně Šu-
mavy, vysoký 13 metrů, v
nadmořské výšce 940 m.n.m.
Po trase číslo 2055 pokračuje-
me na Stateček, odkud je nád-
herný výhled na Klatovskou
kotlinu a Prenet. Po malé za-
stávce se napojíme na trasu
číslo 2102 a sjíždíme nebez-
pečným a místy prudkým
sjezdem rozbitou komunikací
až na místo Pod Statečkem.
Odtud nás již čeká sjezd do
Hamrů po velmi dobré asfal-
tové komunikaci okolo Bílého
potoka. Na Hamrech se může-
me občerstvit a po proudu ře-
ky Úhlavy se pak vrátit po
stejné trase zpět do Nýrska.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Nýrsko
Délka: 42 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady
Občerstvení
Nýrsko, Hamry, Špičácké
sedlo, Hamry, Nýrsko
Koupání
Nýrsko, řeka Úhlava pro
otužilé, (v Nýrské údolní
nádrži ani na Černém jeze-
ře není koupání dovoleno!)
Cykloservisy:
po celé trase nejsou žádné,
nutno mít s sebou základní
nářadí a duši
Odkazy:
www.posumave.cz
http://www.cykloser-
ver.cz/f/db48088038/

Trasu připravil
František BE-
CHYNĚ, cyklo-
průvodce z Nýr-
ska, který prová-
zí po Šumavě a
spravuje stejno-
jmenný portál

www.posumave.cz

Seriál cyklovýletů vzniká
ve spolupráci s regionálním
informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

Pohled na vodní nádrž Nýrsko. Foto: František Bechyně

Vodopád Bílá strž je nejvyšší v české části Šumavy. Foto: F. Bechyně

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na: http://www.cyklo-
server.cz/f/db48088038/

Přečerpávací elektrárna Brčálník. Foto: František Bechyně

Cyklisté na hrázi vodní nádrže Nýrsko. Foto: Zdeněk Šnejdar

Kollerův kostel s křížovou cestou na Hamrech. Foto: František Bechyně

Příští pátek: Česko-němec-
kými trasami do Poběžovic


