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Po stopách sklářské huti v pohraničí a míst, kudy se pašovalo

Oblast Českého lesa mnozí
cyklisté ještě neobjevili. Kaž-
dý, kdo tam na kole byl, je ale
uchvácen krajinou, kde vý-
znamně chybí lidská obydlí.
Celé české pohraničí bylo po
druhé světové válce vylidně-
no, obce v hraničním pásmu
vystěhovány. Jednou z nej-
větších byla Pleš. My se ale po-
díváme i na místa dalších za-
niklých obcí. Již několik let
jsou označena dvojjazyčně
psanými tabulkami. Někde
jsou ještě zřetelné rozvaliny
bývalých usedlostí, které si
postupně bere příroda, jinde
byste bez česko-německého
nápisu na tabulce nepoznali,
že tu nějaká obec stála. Celé
pohraničí Českého lesa je pro-
tkáno pěknými a pro cyklisty
příjemnými cestami. Nedo-
tčená příroda či výhledy do
dáli přes bývalé pastviny lá-
kají další pěší i cykloturisty k
poznání tohoto krásného kra-
je.

K výletu použijeme cyklo-
bus Český les, který vozí kola
letos již druhým rokem z Plz-
ně až na Přimdu. My ale vy-
stoupíme již na Železné, v blíz-
kosti hraničního přechodu
Železná-Tillischanz. Právě na
přechodu do Německa najde-
me kromě jiného značení i
symbol mušle, který nám ří-
ká, že tudy vede poutní Svato-
jakubská trasa do Santiaga de
Compostella. Jen pár metrů za
hranicí odbočíme doleva na
pěknou lesní cestu, kde se na-
pojíme na německou cyklos-
tezku Grüne Dach Radweg
(Zelená střecha Evropy). Na
německém úseku trasy může-
me srovnávat obydlené po-
hraničí s tím neobydleným u
nás. Do místa, kde bývala Pleš,
přijedeme z německé strany
přes stejnojmenný hraniční
přechod pro pěší a cyklisty.
Cesta od něj je lemována hra-
ničními mezními kameny,
které svojí bílou barvou pří-
mo září podél cesty jako smě-
rové tabulky. O historii za-
niklé obce si můžete přečíst na
infotabuli u odpočívky při
rozcestí pod plešským hřbito-
vem. Pokud máte čas a chcete
se tu zastavit, zajeďte raději po
cestě trochu dál a ke hřbitovu
dojeďte po luční cestě zezadu.
Na piknik s vyhlídkou na věž
Velkého Zvonu určitě neza-
pomenete stejně jako my. To-
hle místo jsme totiž navštívili
na začátku května, kdy stro-
my z bývalých ovocných za-

hrad právě kvetly.
Cestou k další zaniklé vsi

Rabov už bývá vidět rozhled-
na Ebene na německé straně.
Na zdejších lukách se často pa-
sou krávy, což dotváří krásné
scenérie pohraniční přírody.
V místě, kde stávala další pří-
hraniční víska s názvem Vác-
lav, stojí malý pomníček. Po

dlouhém krásném sjezdu po
cyklotrase č. 36 na komunika-
ci v údolí řeky Radbuzy, neza-
pomeňte zajet ke starému ka-
mennému mostu. Mostek je
jen necelý kilometr od křižo-
vatky. Vedla po něm stará ku-
pecká stezka do Německa.
Rybník je jedna z obcí, která
stále žije, pro cyklisty v Čes-

kém lese je to významný zá-
chytný bod k občerstvení v
místních restauracích, kte-
rých v této části příhraničí
mnoho není.

Z Rybníka se vydáme opět k
hranici po cyklotrase 2141,
která zde vede v souběhu s me-
zinárodní EuroVelo trasou č.
13 – Stezkou železné opony.

Dojedeme k místu, kde stávala
další pohraniční ves Švarca-
va. Přes Dianu se po cyklotra-
se číslo 36 dostaneme no bý-
valé Horní Huti a do Hranič-
né.Odtudjetojiž jenkousekdo
Lučiny. Místo, kde stávala těs-
ně u hranic tato obec, bylo ne-
dávno obnoveno a je na něm
odpočívka s infotabulí o za-

niklé obci. Dříve místo bývalé
obce připomínaly snad jen pa-
mátné Grafenriedské lípy, u
kterých je půvabný křížek.

Přes bývalou Pilu se pak po
cyklotrase 36 vydáme směrem
na Pivoň, kolem Starého
Herštejna. Z vranovského
sedla pod Herštejnem již cesta
příjemněklesápřesMnichova
Hvožďany až do Poběžovic,
kde staví cyklobus vracející se
do Plzně.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Pleš (německy Plöss)
– patřila k nejlidnatějším ze zaniklých
německých vsí v Českém lese – v roce
1930 zde stálo 105 usedlostí, ve kte-
rých žilo 709 obyvatel. Její pohnutý
poválečný osud souvisel s její polohou
blízko hranic a složením obyvatelstva,
které tvořili většinou Němci. Vznik ob-
ce souvisí se skelnou hutí, která na
zdejší mýtině vznikla. Od roku 1684 zde
stávala kaple, později přestavěná na
kostel sv. Jana Křtitele. V roce 1798
sem byla přenesena dřevěná kaple z
Mosburské Hutě. Počátkem 20. sto-
letí musela dřevěná kaple ustoupit no-
vostavbě pseudogotického kostela
Panny Marie. Nad místem kde bývala
ves, je hřbitov, který v letech 1992-4
upravili němečtí rodáci. Původní kos-
tel Jana Křtitele poznáte z obvodo-
vých zdí, které zde byly odhaleny. Při
obnově hřbitova se našla rakev s mrt-
volou muže, o kterém se mnozí do-
mnívají, že to byl známý pašerák J. Zi-
ka. Při cestě ke hřbitovu stojí socha
sv. Jana Nepomuckého. Louky, kde dří-
ve stávaly zemědělské usedlosti, se ny-
ní využívají většinou jako pastviny. K
těm nejkrásnějším patří ta za pleš-
ským hřbitovem, která bývá označo-
vána jako „Náměstí Přírody“.

V PŘÍHRANIČNÍ ČÁSTI Českého lesa je spousta krásných cest pro kola. Foto na stránce: Radka Žáková

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a
editorka portálu
plzenskonako-
le.cz

Seriál cyklo-
výletů po Plzeňském a Karlovar-
ském kraji vzniká ve spolupráci s re-
gionálním informačním portálem
pro cyklisty plzenskonakole.cz.

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/aad4149470/

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Železná
– Bistro U Bendů – teplá jídla
– restaurace Praha – teplá jídla
– Travel Free Shop
Na Pleši
Rybník
– Rekreační středisko Rybník se značkou Cyklisté vítáni
Poběžovice
– restaurace Hubert
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 Ryb-
ník.
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 něko-
ho 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
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/aad4149470/

NÁMĚSTÍ PŘÍRODY na Pleši přímo vybízí k zastávce.

NĚKTERÉ z bývalých pohraničních obcí připomínají jen památníčky.

PŘI OBNOVĚ hřbitova na Pleši došlo i na sochu sv. Jana Nepomucké-
ho, která stojí v místě, kde cesta odbočuje ke hřbitovu.

Příští pátek:
Za Glorietem u Kouta na Šumavě

Start: Železná
Cíl: Poběžovice
Délka: 48 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: trekové, horské


