
Za nejkrásnější šumavskou vyhlídkou
Dnešní výlet nás zavede na Šumavu, mezi Železnou Rudu a Hartmanice

Začátek i cíl dnešního cyklo-
výletu je v Železné Rudě. Hor-
ské středisko se nalézá v nad-
mořské výšce 754 metrů,
v údolí říčky Řezná a je skvě-
lým výchozím místem pro ob-
jevování Šumavy. Vede sem
železnice, trať č. 183 z Klatov,
je možné též použít auto a za-
parkovat na placeném par-
kovišti např. pod Samotami,
nebo na Špičáku, zdarma na
Kaskádách. O prázdninách lze
použít cyklobus, kterým mů-
žete i část dnešní trasy projet.
V Železné Rudě je mnoho kul-
turních zajímavostí, asi nej-
známější bude historický kos-
tel Panny Marie Pomocné
z Hvězdy z roku 1732, muze-
um Šumavy a Muzeum histo-
rických motocyklů s expozicí
o počátcích lyžování. Info-
centrum sídlí v budově měst-
ského úřadu v centru města.
Dnešní trasu zde zahájíme –
jak jinak než jízdou do kopce.

Hned na začátku nás čeká
prudší výjezd na Belveder, ale
tak už to na Šumavě zkrátka
je. Od hotelu Belveder už je-
deme po cestě na Hofmanky,
která se po chvilce změní na
asfaltovou cestu s pozvolným
stoupáním. Na křižovatce pod
Hofmankami odbočujeme do-
prava a čekají nás příjemné
dva kilometry klesání. Ces-
tou budeme míjet pramen
Řezné, kde si můžeme doplnit
vodu. Vyjedeme na jedinou
zdejší louku a před jejím kon-
cem se dostáváme k rozcest-
níku, kde pojedeme prudce
doleva a pro změnu mírně do
kopce až k dalšímu rozcest-
níku – Nový Brunst hájovna.
Po odbočení doprava nás če-
ká několik kilometrů poho-
dové cesty po rovině až k Roz-
vodí. Zde přejíždíme hlavní
komunikaci a pokračujeme po
upravené lesní cestě až
k Zhůřskému potoku, kam nás
zavede mírně kamenitá cesta,
tak pozor při sjezdu! Po cestě
v lese nás čeká krásný výhled
na údolí Zhůřského potoka, na
Zhůří a přímo před námi se ob-
jeví Hadí vrch. Od potoka přes
mostek očekávejte krátký vý-
jezd na asfaltovou komuni-
kaci, a to už jsme v bývalé osa-

dě Zhůří, která byla jednou
z kralováckých rychet. Před
válkou zde žilo na 600 obyva-
tel, převážně německé ná-
rodnosti a obec měla vlastní
poštu. Po válce obec, jako sou-
část vojenského prostoru, za-
nikla a stala se místem dopa-
du střel. V roce 1990 zde byla
obnovena kaple Nejsvětější
Trojice a v dalších letech po-
staven pomník padlým pří-
slušníkům americké armády,
kteří se zde koncem války do-
stali do německé léčky.

Po modré turistické značce
můžeme vyjet nebo vyjít na
Hadí vrch v nadmořské výšce
1025 m n. m. Zde nás čeká je-
den z nejkrásnějších výhledů
na Šumavu, na její panora-
ma s mnoha kopci jako na dla-
ni. Zprava můžeme obdivovat
vrcholy Můstku 1235 m n. m.,
Pancíře 1213 m n. m., Javoru
1456 m n. m, Plesného 1337 m
n. m., Ždánidla 1308 m n. m.,
Poledníku s vyhlídkovou věží
1315 m n. m. Po levé ruce uvi-
díme Svatobor u Sušice a mno-
ho dalších zajímavých ko-
pečků. Krásné výhledy spat-
říme v kteroukoliv denní do-

bu a každá má své kouzlo. Po
zaslouženém odpočinku s vý-
hledem na Šumavu se vrátí-
me zpět po stejné cestě do
Zhůří, kde po asfaltce, po tra-
se č. 38, vystoupáme podél říč-
ky Křemelná na křižovatku
Staré Hutě. Po asfaltové ko-
munikaci, a značené trase
č. 2103, sjedeme ke kralovác-
kému dvorci Busil a nádher-
ným údolím říčky Volšovka až
do Hartmanic, nacházejících
se v nadmořské výšce 712 m
n. m. První zmínka o obci je
již z roku 1219, kdy byla po-
stavena na tzv. Vintířově stez-
ce a vybíralo se zde clo. Za ná-
vštěvu stojí zejména horská
synagoga, která je otevřena
denně mimo pondělí, a kostel
svaté Kateřiny z 15. století. Po
prohlídce obce nás čeká ne-
příliš zajímavé stoupání po
asfaltové komunikaci, kde
jezdí auta, proto jízdě věnujte
zvýšenou pozornost. Přesto
ale se občas zastavte, nejen na
odpočinek, ale také prohléd-
nout si Hartmanice a celé údo-
lí směrem na Petrovice.

Skleněný oltář
v Dobré Vodě
Asi po třech kilometrech do-
jedeme do bývalé osady Dob-
rá Voda, kde určitě nezapo-
meňte navštívit kostel sv.
Vintíře, o němž lze dohledat
první zmínky již z roku 1706.
Kostel byl obnoven a znovu
vysvěcen v roce 1995. Dnes je
zde vystaven rozměrný skle-
něný oltář a socha sv.Vintíře
v životní velikosti. Jsou dí-
lem sklářské výtvarnice Vla-
dimíry Tesařové. Kostel je
otevřen denně mimo pondělí
a prohlídky s výkladem, po

předchozí domluvě s pracov-
níky Muzea dr. Šimona Adle-
ra, které je naproti kostelu,
taktéž stojí za to. Pokračuje-
me dále po komunikaci mír-
ným stoupáním až k chatě Ro-
vina, kde se můžeme v klidu
občerstvit, neboť nás čeká del-

ší sjezd. Chata leží v nadmoř-
ské výšce 924 m n.m. a je zná-
ma jako hotel Seno, neboť dří-
ve zde byl pouze seník. Pokud
se vám ještě nebude chtít tuto
nadmořskou výšku opouštět,
můžete vyjet po cyklostezce
pod Březník a navštívit Vin-

tířovu skálu s příbytkem
poustevníka. Jinak se vydejte
sjezdem po asfaltové komu-
nikaci k obcím Skelná, Slučí
Tah, Nová Hůrka. Tyto obce
byly začleněny do vojenského
prostoru a sloužily k ubyto-
vání vojska. Až po roce 1990 za-
čaly opět ožívat. V Nové Hůr-
ce se můžete občerstvit, po-
případě se projít kousek oko-
lo Drozdího potoka, kde dříve
bývala sklárna a leštírna zr-
cadel, která zanikla v roce
1904. Konečně opouštíme ko-
munikaci a pojedeme po no-
vě vybudované cyklostezce na
trase č. 33. Začátek vede les-
ním masivem, neboť louky ko-
lem komunikace jsou značně
podmáčené, ale následně ko-
pírujeme komunikaci až na
Gerlovu Huť. V zimě zde za-
čínají lyžařské stopy. Je zde
vybudované parkoviště, kde
staví cyklobusy, které nás
mohou odvézt do Železné Ru-
dy. Tím bychom ale přišli
o příjemné svezení lesním
masivem po cyklotrase č. 33 až
pod Grádl, kde opět najíždí-
me na asfaltovou komunika-
ci, která nás dovede do Želez-
né Rudy. Zde je mnoho mož-
ností občerstvení, ať již v re-
stauracích nebo v cukrár-
nách, kde se můžeme odmě-
nit za dnešní vpravdě spor-
tovní výkon.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Železná Ruda
Délka: 49 km s převýšením
1131 metrů
Náročnost: těžší
Vhodné kolo: horské i trekové
Vhodné pro: aktivní cykloturisty

Trasu připravil
František BECHYNĚ,
cykloprůvodce
z Nýrska, který
provází po Šuma-
vě a spravuje stej-
nojmenný portál

www.posumave.cz

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

Příští pátek:
Přes Bukovou horu

Jízda po šumavských pláních je pro cyklisty velice atraktivní. Foto: František Bechyně

Javor (Arber) patří k jasně indentifikovatelným šumavským vrcho-
lům. Foto: František Bechyně

Kostel v Dobré Vodě ukrývá dva skleněné oltáře. Foto: Radka Žáková

Kostel Panny Marie Pomocné v Železné Rudě. Foto: František Bechyně

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Železná Ruda, Belveder, Hartmanice, Rovina, Nová Hůrka

Koupání:
pravděpodobně jen pro otužilé v potocích okolo cesty

Cykloservisy:
Železná Ruda

Odkazy na další informace:
www.posumave.cz
www.cykloserver.cz/f/936b092692/

Oltáře jsou dílem Vladimíry Tesařové. Foto: Radka Žáková

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na: www.cykloserver.cz/f/936b092692/


