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Za obřím drakem v bavorském Brodu nad Lesy

Dnešní výlet pojmeme trochu
netradičně – necháme se vy-
vézt na kopec cyklobusem a
pak si užijeme krásný sjezd k
obřímu drakovi. Do cíle toho-
to výletu nás pak čeká už jen
jeden kopec (Ovčí vrch) a ces-
ta po krásné nové cyklostezce
až do Domažlic. Vzhledem k
tomu, že jde tentokrát o výlet
za hranice, nezapomeňte při-
balit cestovní doklad (pas ne-
bo občanský průkaz), nějaká
eura nebo platební kartu a po-
jistit se pro případ úrazu.

Výlet začneme (a také
skončíme) na železničním ná-
draží v Domažlicích. První
úsek cesty ale nepojedeme
vlakem a většina z vás, před-
pokládám, ani na kole, ale
cyklobusem. Již několik let
totiž jezdí až na vrchol nej-
vyšší hory Českého lesa cyk-
lobus. Kola nevozí ve vleku,
ale „na zádíčkách“ své kapo-
ty. Jejich počet je omezený,
proto doporučuji rezervovat
si místa předem. Odjezdy na-
vazují na vlaky přijíždějící od
Plzně. Pro výlet doporučuji
vybrat vhodný den, kdy je
dobrá viditelnost – tak si totiž
užijete výhled z nejvyšší hory
Českého lesa. Cyklobus jezdí
mezi Českem a Německem.
V sobotu jezdí na cyklovýlety
hlavně Češi, v neděli pak
Němci. Není tedy od věci na-
plánovat si výlet třeba na ne-
děli, kdy nebývá cyklisty na
české straně cyklobus tak ob-
sazený.

Čerchov je nejvyšším vr-
cholem Českého lesa. Za dob-
ré viditelnosti je už z Plzně vi-
dět stavby, které na jeho vr-
cholu stojí. Vedle krásné ka-
menné Kurzovy rozhledny je
to ještě vojenská věž. V době,
kdy hranice socialistického a
kapitalistického bloku rozdě-
lovala tzv. železná opona, i ta-
dy vojáci sledovali, co se děje
za naší přísně střeženou hra-
nicí. Na Čerchově si můžete
koupit občerstvení, což je dů-
ležité hlavně pro ty, kteří by se
rozhodli zdolat tento vrchol
na kole místo cyklobusem. Na
sjezd do Furthu im Wald, tedy

česky Brodu nad Lesy, si ale
připravte brzdy – čeká nás
dlouhý a místy docela rychlý
sjezd více než 600 výškových
metrů.

Po přibližně kilometrovém
sjezdu z vrcholu Čerchova se
napojíme na cyklotrasu č. 36,
po které v těchto místech vede
také mezinárodní cyklotrasa
Stezka železné opony neboli
EuroVelo 13. Při sjezdu

bychom měli být obezřetní a
raději několikrát zastavit.
Třeba u tabule, kde se dovíte
něco o Fremuthově jedli. Ces-
ta dlouho klesá, tak dejte po-
zor, ať nepřejedete odbočku k
hraničnímu přechodu Pod
Třemi znaky kousek od býva-
lé pohraniční obce Bystřice.
Budeme projíždět Čerchov-
skými hvozdy, které jsou tu v
některých místech dokonce
chráněné. Zvlášť v horkých
letních dnech je to příjemná
cesta, protože les si i ve vedru
drží svoje příjemně osvěžující
klima.

Ani ne půl kilometru za
hraničním přechodem se nám
začne otevírat vyhlídka na
příhraniční bavorské měs-
tečko Furth im Wald. Půvab-
né místo jen pár kilometrů za
česko-německými hranicemi
má ale dlouhou historii a k té
patří i nejstarší tradice hra-
ného příběhu „Skolení draka“
(Drachenstich). V městečku

jsou hlavně na náměstí (Stadt-
platz) hospůdky i kavárny,
kde se dá posedět hned vedle
kola. Když budete mít štěstí,
uslyšíte krásnou zvonkohru
na jednom z domů na náměstí.
Právě u něj byste měli odbo-
čit, pokud budete chtít navští-
vit dračí muzeum (Drachen-
museum). Pokud budete mít
čas a chuť, můžete ještě zajet k
nedaleké přehradě Drachen-
see, kde je neobvyklá železná
vyhlídka ve tvaru dračí hlavy
vzpínající se nad hladinu.

Furh im Wald a Domažlice
spojuje mezinárodní cyk-
lotrasa Praha-Plzeň-Regens-
burg-Mnichov na českém úze-
mí značená číslem 3. Úsilím
Svazku obcí Domažlicko teď
můžete dojet na kole z Furthu
im Wald až do Domažlic po
cyklostezkách. Po cestě, která
vede z hraničního přechodu
Ovčí vrch téměř bez stoupání
tak mohou jezdit i děti. Navíc
je po cestě několik zajímavých
zastávek: Lesní jezírko,
Köglerovo zastavení, viklan

Čertův kámen, Babylonský
rybník (v létě s možností kou-
pání) či unikátní dřevěný
akvadukt, po kterém mohou
jet i cyklisté a sledovat, jak
voda z kanálu Teplé Bystřice
teče nad železniční tratí.

Z Furthu im Wald se ale do
Domažlic můžete dostat také
vlakem nebo cyklobusem. Jen

si předem zjistěte spojení, pří-
padné výluky a raději zare-
zervujte místa. A v Domažli-
cích můžete výlet zakončit
třeba chodskými koláči.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Domažlice žst.
Délka: 39 km
Náročnost: lehká
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné informace:
Občerstvení na trase:
Čerchov, Furth im Wald, Folmava, Babylon, Havlovice
Cykloservisy: Domažlice, Furth im Wald
Odkazy: www.plzenskonakole.cz
http://www.plzenskonakole.cz/cz/na-vrchol-cerchova-cyklobusem-dolu-
na-kole-935.htm
http://www.plzenskonakole.cz/cz/za-drakem-882.htm
www.rdsbus.cz – stránka provozovatele cyklobusu na Čerchov
Cyklobus na Čerchov – rezervace:
tel. 379 793 161, 777 330 313, dispečer@rdsbus
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/ef77182969/

Trasu připravila
Radka Žáková, pl-
zeňská cykloprů-
vodkyně a editorka
portálu
plzenskonakole.cz

Seriál cyklový-
letů po Plzeňském a

Karlovarském kraji vzniká ve spo-
lupráci s regionálním informačním
portálem pro cyklisty plzenskona-
kole.cz

Příště:
Za zajímavostmi Chlumské hory
a dalšími sopkami Manětínska

Drak v Brodu nad Lesy
(Furth im Wald)
V srpnu roku 1431 se začíná psát ve městě Furth
im Wald jedna z krvavých kapitol světových dě-
jin: Shromažďuje se zde početné vojsko ke kří-
žové výpravě proti vzbouřeným Čechům, stou-
pencům reformátora Jana Husa, o jehož upálení
se císař přičinil. Na hranicích se rozpoutává kru-
tá a ničivá válka. Z válečné vřavy se nečekaně pro-
bouzí k životu od nepaměti zakletý netvor – drak!
Vraždění a prolévání krve rozpoutávají jeho ne-
smírný běs a sílu. S nezadržitelným násilím začí-
ná plenit a zanechává za sebou hlubokou brázdu
zkázy. Kdo může zuřící bestii ještě zastavit? Jen
dva lidé jsou k tomu proroctvím předurčeni: Mla-
dá šlechtična, paní furthského zámku, která svou
vlastní obětí může tisícům lidí zachránit život. Ne-
ohrožený rytíř Udo, zajatý v sítích podlého spik-
nutí, je jediný, kdo dokáže netvora skolit. Běsnící
drak se nezadržitelně blíží k městu…
Od té doby každoročně v termínu chodských slavností můžete ve Furthu im Wald na náměstí spatřit působivou
hru „Skolení draka“. Obří pohyblivé monstrum je nyní již počítačem řízený robot, ale komu z diváků by to vadilo?
Na tribunách se baví malí i velcí. Vše, co souvisí s draky, pak uvidí v Dračím muzeu (Drachenmuseum) jen pár kro-
ků od náměstí.

FURTH IM WALD a Domažlice spojuje cyklostezka. Foto na stránce: Radka Žáková

ZVONKOHRA na náměstí je hned proti radnici.

SOKOLOVA vyhlídka.

AKVADUKT na Hadrovci.

DRAČÍ MUZEUM pod věží proti
infocentru v boční uličce u zvon-
kohry.

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mape najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/ef77182969/

PAVLÍKOVA VYHLÍDKA ze svahu Čerchova.


