Krajem kněžny Káči středním Pootavím
Popis trasy

Okruh na pomezí západních a jižních Čech začíná a končí v Horažďovicích (zámek, městská
památková zóna) a měří 44 km. V Žihobcích na něj navazuje 40 km dlouhý okruhem ke hradu
Kašperk, kde se natáčela známá pohádka Anděl Páně. Díky svému profilu je určená spíše zdatnějším
cyklistům. Cyklotrasa vás provede nejkrásnějšími místy této části Pošumaví, kde nejznámější
z Lamberků, Gustav Jáchim, pojal za ženu Kateřinu, ženu prostého rodu, i lesy, kde tak rád lovíval.
Zdejší kraj láká k vyjížďkám romantiky, kteří hledají tajemná místa opředená legendami. Místa
zasazená do krásné přírody orámovaná z jedné strany Šumavou, z druhé Svatoborskou vrchovinou.
Zdejší krajina je pestrá, a je protkaná množstvím památek, spojených s Lamberky, kteří zde více než
dvě století vládli svým rozsáhlým statkům. Hrady a hradní zříceniny (Kašperk, Rabí), rozhledny
(Svatobor, Sedlo) i šumavský hřeben s Javorníkem, Ždánovem a Sedlem svírající spolu s bystře
tekoucí Otavou tento kraj, skýtají tolik inspirace k výletům na kole. V Nezamyslicích navštivte místní
muzeum kostelů, Dražovice lákají na hned dvě tvrze a v Žihobcích si můžete prohlédnout v zámek či
muzeum Lamberské stezky či si projít revitalizovaným Zámeckým parkem. Zpět do Horažďovic ještě
projíždíte Malšovicemi (zámek) a kolem několika tvrzí (Želenov ve Frymburku či Hvížďalka
v Kalenicích). Během svého putování využijte služeb pro cyklisty „Cyklisté vítáni“ na trase.
Destinace

Plzeňsko a Český les

Horažďovice - Nezamyslice - Žihobce - Frymburk - Kalenice - Horažďovice
40 km | 5 hodin

Trasa

Povrch

převážně zpevněný, část lesní cesta

Typ aktivity Cykloturistika

Filmová místa v okolí
Vydejte se na hrad, který stál známého vojevůdce oko.: , GPS: 49.278889,13.618333
Domov pohádkového hraběte.: , GPS: 49.166064,13.563679

Příběhy, které se odehrály v okolí
Kde si největší géniové baroka podali ruce: , GPS: 49.242707208754,13.727416992188
Králové Šumavy: , GPS: 49.1438519,13.5568358

Doporučená místa pro cyklisty
Hotel Annín: , Tel: +420376399909, Email: info@hotelannin.cz, Adresa: Annín 1, Dlouhá Ves,

GPS: 49.1733419,13.5158369

