
Šumava - Špičák 
 

… DOPORUČENÉ TRASY ... 
HORSKÁ - TREKINGOVÁ—ELEKTRO KOLA 

 

      
     Cyklo Trasy  ( otestováno ) 
     mapa KČT č.64 - 1:50000 nebo SHOCART, Šumava-Železnorudsko Pláně č.10. 

_________________________________________________________________ 
 
Směr JAVORNÁ ***, cca 60 km 

 

Od hotelu nahoru na Pancíř a po červené na Můstek. Z Můstku si dáme technicky náročnější sjezdík po modré 
do Hojsovy Stráže a pak stále po modré na Hamry. Z Hamrů po žluté přes Hamerský Dvůr kolem vodní nádrže 
Nýrsko až na rozcestí se zelenou. Dále pak po zelené přes Matějovice, Děpoltice a Městiště až na Javornou.  
Z Javorné po žluté na Šmauzy, kousek po zelené přejedeme na šotolinovou cestu (taky žlutá) vedoucí na Hof-
manky a zpět k hotelu. Převýšení cca 600 metrů - normál. 

 
Doporučená výbava : helma, rezervní duše, zásobu pití a vercajk. 
 
 
Směr POLOM  *-**, cca 26 km 

 

Od hotelu kousek po silnici do kopce na Hofmanky a po lesní šotolinové cestě (zelená) na Gerlovu Huť. Popoje-
deme cca 1 km po silnici ve směru na Novou Hůrku a odbočíme do prava U Školky, po lesní stezce cca 5 km 
směrem na bývalou Hůrku. Napojíme se na žlutou ve směru na Vodní kanál a budeme stoupat po červené na 
kótu 1125 m n.m. Pod Polomem. Na závěr nás čeká lahodný sjezdík cca 5 km do cukrárny v Železné Rudě. 

 Zpět k hotelu po silnicí (1.) nebo (2., tj. + 6 km) sjezdovkou nad nádražím nahoru na rozcestí a lesní cetou 
  směrem na Hofmanky.Dále směrem na Opičácké sedlo a htl.Kolibřík pořád z kopce dolů. 

 
Doporučená výbava : helma, rezervní duše, zásobu pití a bankovky do cukrárny Šarlota v Železné Rudě. 

 
 
ŠUMAVA - ARBER TROPHY *****, cca 70 km 

 

Vydáme se na Černé jezero a pak dále po červené na Stateček. Ze Statečku pak stoupáním po modré na Ostrý 
- první z cílů dnešní vyjížďky. Závěr tohoto stoupání místy přechází do lezení po skále, což s bikem v ruce není 
jednoduché. Z vrcholku Ostrého slezeme po skále dolů, tentokrát už ale do Německa. Tam následuje velmi 
rychlý a dlouhý sjezdík směrem na Sommerau. Pak už začneme stoupat po asfaltové lesní silničce na Kleiner 
Arbersee a vzhůru na Malý Javor. 

     Vrchol Malého Javoru objedeme po lesní silničce z jižní strany a pak už před námi bude jen závěrečné stoupání 
na vrchol Velkého Javoru-Grosse Arber (1456 m.n.m.). 

     Nahoře asi bude docela zima !!! Sjezd z Velkého Javoru není úplně bez problémů - asi půlkilometrová pasáž je 
nejetelná a kola asi poneseme...., pokud se nám nepodaří najít sjízdnou cestu. 

     Od Grosser Arbersee, kde uděláme traťovou pauzu už je to ale v pohodě, sjezdík do Arberhütte je vskutku ex-
celentní. A dál už vlastně jenom dojedeme do Bayerisch-Eisensteinu na hranice, pak do Železné Rudy a vyšláp-
nem poslední kopeček k hotelu. 

     Čeká nás zhruba 70 kilometrů s převýšením téměř 2 kilometry !!! 
 

     Doporučená výbava :  OP nebo pas, nějaký to EURO, helmu, rezervní duše a vercajk, teplejší oblečení, prstové 
rukavice a zásobu pití. 

   
 

Poznámka:  označení * , udává hodnotu obtížnosti cyklotrasy. 
 
 
 
 
 
 
 


