
 

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

 

      
     Do Sv.Kateřiny a Německem zpět ***,  cca 70 - 80 km 
 

     Nejprve po červené okolo Černého jezera dozadu na Stateček, pak stále po červené na Svatou Kateřinu. Zde 
doleva silničkou do Německa. Německem pak přejezd víceméně s kopce po silnicích, případně cyklostezkách 
přes Rittsteig, Neurittsteig, Engelshütt a Haibühl do Dritten-zell (490mnm). Odtud pak stoupání serpentinami 
na hřeben Velkého Javoru (cca 500 výškových metrů na 6km). Pak po hřebeni (respektive po jeho jižní stra-
ně) směrem na Velký Javor (stále mírné stoupání) až na Hochstein (1134mnm). Odtud sjezd do Bodenmais 
(700mnm). Z Bodenmais po červené (cyklostezce) změrem na Zwiesel, kam ale nedojedeme. Kousek před 
ním, ještě před obcí Rabenstein, odbočíme doleva a lesní cestou projedeme na severovýchod, kde se napojí-
me na cyklostezku podél silnice do Železné Rudy. A pak už zpátky k hotelu. 

  
      Technická obtížnost: mírná 
      Asfalt/terén cca: 40%/60% 
      Fyzická náročnost: značná 
      Vzdálenost: cca 70-80km 
      S sebou: alespoň 60,-EUR (za to lze pořídit v Německu slušný nocleh), rezervní duše, nářadí, doklad o pojiš-

tění, OP nebo pas, dostatek jídla a pití 
  
  
      Kolem jelenů a jezera Laka **,  cca 35 km 
 

      Přes Železnou Rudu na Debrník a pak cyklostezkou do Německa. V Německu stále na jih cyklostezkou podél 
potoka Deffernik až se napojíme na hlavní silnici kousek od městečka Ludwigsthal. Tam zahneme na východ 
a cyklostezkami, které jsme si vyzkoušeli již loni přijedeme do Spiegelhütte (tam jsou ti jeleni). Odtud pak 
severovýchodně stoupáním na přechod Gsenget zpět do ČR. Za hranicemi hned doleva a pohraniční stezkou 
(červená) k jezeru Laka (pozor, NENÍ TO CYKLOSTEZKA A JE TO V NÁRODNÍM PARKU) a na rozcestí Hůrka. 
A pak již máme několik osvědčených možností jak zpátky do Železné Rudy - vrchem přes Polom a Debrník, 
nebo třeba po běžkařské trase přes Gerlovu Huť. 

  
      Technická obtížnost: mírná/neznámá (nevím, jak vypadá ten úsek od Gsengetu na Laku) 
      Asfalt/terén cca: 20%/80% 
      Fyzická náročnost: střední 
      Vzdálenost: cca 35km k jezeru Laka 
      S sebou: pár EUR, rezervní duše, nářadí, doklad o pojištění, OP nebo pas, dostatek jídla a pití, mrkev (pro 

jelena) 
  
  
      Směr STATEČEK -in- **,  cca 28 km 
 

Od hotelu vyjedeme kousek po silnici do kopce na Špičácké sedlo a odtud po žluté (pohodovka) nebo po ze-
lené a následně po červené (nejdřív do kopce a pak fakt lahodný sjezdík) na Černé jezero. Od Černého jezera 
pokračujete po červené (víceméně po vrstevnici) na Stateček. Ze Statečku pak sešup po modré do Hamrů 
(cca 620 m.n.m.) a odtud pak stále po modré přes Hojsovu Stráž ČD na Hamry a po bílé lésní asfaltce stále 
cca 6 km do táhlého kopečka až na rozcestí pod Špičáčským sedlem. Dojezd k hotelu Kolibřík po žluté z ko-
pečka. 

 
Doporučená výbava : helma, rezervní duše, zásobu pití a bankovky do chalupy dříče Evžena na občerstvení 
  
Poznámka:  označení * , udává hodnotu obtížnosti cyklotrasy. 

 
 
 
 
 
 

Šumava - Špičák 


