
 

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

 

      
      Cyklo Trasy  ( otestováno )           

 mapa KČT č.64 - 1:50000 nebo SHOCART, Šumava-Železnorudsko Pláně č.10. 
_________________________________________________________________ 
 
Směr jezero LAKA **,  cca 55 km 
 

Z hotelu opět nahoru na Pancíř a pak po hřebeni po červené na Můstek. Kousek za Můstkem odbočíme  
doprava na modrou a po romantické modré cestě na Čachrov, Nemilkov a Velhartice.  
Z Velhartic po červené na Horní Staňkov a Cihelnu - komu se nechce šlapat cca 300 výškových metrů může  
to objet po silnici ... . 
Od Cihelny pak po žluté na Petrovice, Hartmanice a Karlov až na rozcestí Bývalá Hůrka nad jezerem Laka 
(zde je možné udělat odbočku na jezero Laka). Odtud buď po červené přes Polom a pak po zelené zpět do 
Železné Rudy a nahoru k hotelu nebo po běžkařské trase - tzv. Polomskou cestou - na Gerlovu Huť a  
pak po zelené nahoru na Hofmanky a k hotelu. 
 
Doporučená výbava : helma, rezervní duše, zásoba pití a vercajk. 

 
 
BÚÚ TROPHY **,  cca 14 km (zpět přez Hofmanky 19 km)                                                    Koupání 

 

Vyjedeme po silnici k hotelu Rixi a dáme se po lesní cestě směrem na Čertovo jezero po žluté, stočíme na 
zelenou a po kraví stezce do Železné Rudy a dále na přírodní koupaliště Žabáky (nad hotelem Engadin), pro  
jedeme Železnou Rudou a za závorama odbočíme do ulice Lyžařská,  dále po zelené až na koupaliště … . 

      Zpět k hotelu Kolibřík možno přez Hofmanky, tj.vytlačit kolo strání nahoru na modrou a cestou doprava po 
modré na Hofmanky rozcestí, odbočit vlevo směr Hofmanky a sjet z kopce dolů až na Kolibřík. 
 
Doporučená výbava : helma, rezervní duše, zásoba pití a vercajk. Plavky pro odvážlivce nejsou nutné ?! 

 
 
 

     SILNIČNÍ KOLA 
  

BAVORSKÁ silniční ***,  cca 85 km 
Železná ruda - Nýrsko - Geleitsbach - Arnbruck -Bodenmais - Bayerisch Eisenstein - Železná ruda 
 
 
HORSKÁ SILNIČNÍ  **-***,  cca 130 km 
Železná ruda - Dešenice - Strážov - Běšiny - Petrovice -Hartmanice - Annín - Horská Kvilda(možný oběd ) - 
Kvilda - Modrava - Srní - Prášily - Železná ruda. 
 
Doporučená výbava : helma, rezervní duše-galuska, pití a hadr na hlavu (příprava Panadolu na večer) 
  
 
 
  
Poznámka:  označení * , udává hodnotu obtížnosti cyklotrasy. 

 
 
 
 
 
 
 

Šumava - Špičák 


