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REGION | Na kole za poznáním Start a cíl: Sušice, délka: 33 km
Obtížnost: střední
Doporučené kolo: trekové

Za dalekými
výhledy
po krásném
Pošumaví

S
ušice a její zajíma-
vosti by byly na
celý den, nás ale
čeká dlouhá cesta,
takže do sedla

a Sedlo bude naším prvním
dnešním cílem. Z náměstí
odjíždíme přes řeku po
modré turistické značce a
pokračujeme po silnici smě-
rem na Záluží a Albrechtice.
Silnice je málo frekventova-
ná, ale bohužel většinou
stoupá. Albrechtice projede-

me a hned za vsí se dáme
doprava ke kostelu. Kostel sv.
Petra a Pavla je zde od roku
1240, ale jeho románský
předchůdce tu byl již v roce
1179. Mohutná stavba působí
starobyle a okna presbytáře
jsou jedny z prvních gotic-
kých v Čechách. Hned vedle
je penzion Pod Sedlem, kde
je možné se občerstvit. Od-
tud pak vede značená trasa
k 1,5 kilometrů vzdálené
rozhledně Sedlo. Cesta je ale
spíš pro horské kolo a jezdce
s dobrou fyzičkou, takže do-
poručuji kolo zamknout
u penzionu a nahoru spíše
vyběhnout. Z rozhledny je
skvělý kruhový rozhled, do-
minuje samozřejmě Šumava,
ale znalci identifikují třeba
kostelík sv. Mauricia na
Mouřenci, Svatobor, hrad
Rabí, Třemším či chladící
věže Temelína…
Dále pokračujeme po sil-

nici směrem na Nezdice, ale
za Ostružnem odbočíme do-

prava a po přibližně dvou
kilometrech dojedeme k zá-
chytnému parkovišti České
Domky před hradem
Kašperk. K samotnému hra-
du vede cyklotrasa 1140
a zelená turistická značka.
Hrad určitě není třeba dopo-
ručovat, ale za návštěvu stojí
také zřícenina předsunutého
opevnění hradu, které se říká
Pustý hrádek. Odtud je hezký
výhled a samotný hrad máte
jako na dlani.
Dál pokračujeme po zelené

směr Kašperské Hory až
k samotě U Janoty. Tady od-
bočíme doprava a po silničce
přes Tuškov a Bohdašice do-
jedeme do Dlouhé Vsi. Tady
jen přejedeme hlavní silnici
a najedeme na cyklotrasu
331, po které se vrátíme
zpátky na sušické náměstí.

Příští pátek přinese-
me další tip na
cyklovýlet za po-
znáním Za zří-
ceninou hradu
Šelmberk

Dnešní trasa je ve znamení dlouhého stou-
pání, sympatických sjezdů, ale především
nádherných rozhledů. Začínámev Sušici u
nádraží, ať už přijedemevlakemneboautem.
Je zde křižovatka značených cest, tábořiště
amůžete tu i pohodlně zaparkovat. Doměsta
odtud vedekvalitní a pohodlná cyklostezka
proti prouduOtavy.

Trasu připravil
Jiří Holomel
dlouholetý
vedoucí
kroužku
cykloturistiky,
organizátor cyklotáborů a
cyklovlaků.

Seriál
cyklovýletů
v Deníku vzniká
ve spolupráci
s regionálním

informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
www.cykloserver.cz/f/879d199301

Tady je třebadávat pozor spíš na koleje, než na vlak... Kostel sv.Mauricia naMouřenci

Vrch Sedlo (902 m n. m.)
Dominantní polohy vrchu Sedlo využili již Keltové pro stavbu
hradiště a kamenné valy původního opevnění jsou ještě
dnes velmi dobře patrné. V pozdějších dobách lidi zaujal
především výhled, který poskytovala skalní stěna na

jihozápadní straně. Již ve dvacátých letech se
uvažovalo o rozhledně, ale první věž zde

postavila v polovině minulého století
armáda jako součást systému
protivzdušné obrany. Další úvahy o
rozhledně se objevily až v roce 2002,
když byl založen spolek Sdružení pro
obnovu rozhledny na Sedle. Projekt
celodřevěné rozhledny ve tvaru
sedmibokého hranolu vypracoval ing.
arch. Pavel Ullman. V roce 2004
bylo vydáno rozhodnutí o

umístění stavby, v roce 2005
stavební povolení, v roce
2006 byl proveden

archeologický průzkum a
vybetonovány základové
patky. Konečně po různých peripetiích byla v létě 2009
zahájena montáž a dne 30. 11. 2009 mohla být
dokončená rozhledna předána k užívání veřejnosti. Jedná
se o dřevěnou konstrukci, která skvěle zapadá do
vzrostlého lesa a má dostatečné převýšení proti okolním
stromům. Největším problémem bylo zajistit financování
celého projektu, což se nakonec podařilo i díky spoustě
soukromých dárců, jak se můžete přesvědčit cestou na
věž. Každý dárce má totiž na svém schodu připevněnou
jmenovku.

Rozhledna na vrcholu Sedla

Užitečné informace
Občerstvení na trase:

Sušice, Penzion Pod Sedlem,
Kašperk, Dlouhá Ves
Cykloservis: Sušice

Odkazy: www.mestosusice.cz
www.kasperk.cz

www.rozhlednanasedle.cz
www.plzenskonakole.cz

Doporučené mapy: Šumava-
Železnorudsko, Shocart
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