Kolo pro život - Šumava
Popis trasy
Když se řekne Šumava, každého milovníkova krásné české přírody zahřeje u srdce. Představa
Šumavského národního parku s tichými stinnými lesy a rozkvetlými horskými loukami, zelená údolí,
bezedné slatě a panorama plné oblých hor a kopců láká asi většinu z nás. Milovníkům smaženice a
tradičních koláčů či vdolků se zase určitě vybaví mechové kopečky s hnědými hlavičkami hříbků a
zelené keříku obsypané velkými borůvkami. K tomu další lákadla, jako jsou hrady, rozhledny,
lanovky, aquaparky, muzea, penziony v tradičních roubenkách….. a také parádní cyklotrasy.

Start trasy dlouhé 54 km s největším převýšením 1579 m je z parkoviště pod sjezdovkou Kobyla
s pořádným výjezdem na Churáňov. Kdo by si myslel, že se po vyšplhání se na lyžařský stadion
konečně sveze z kopce, tak se mýlí. Trasa pokračuje dalším těžkým výjezdem až na Sedlo pod
Přilbou, teprve poté se trať srovná a tep trochu uklidní. Atraktivní bude sjezdovka na Nových Hutích,
která se jede dolů a končí příjemným osvěžením v brodu přes Kaltenbach. Techničtější pasáž najdou
vyznavači terénu na přejezdu Světlé hory cca na 25. km, kde je pěkný „jetelný singlík“. Hezky
zvlněný je přejezd Vimperkem, kde se projíždí opět historickým centrem, nevynecháte tradiční
zámecký výjezd (cca 35. km). Je dobré vědět, že ve Vimperku je sice hezky, nicméně do cíle už je to
v podstatě jen do kopce. Ani cíl na Šumavě nedostanete zadarmo. Poslední kilometr si vychutnáte
v parádním singl výjezdu od penzionu Janka směrem ke stadionu. Šumava v létě je sama o sobě
extrémně atraktivní lokalitou! Na své si přijdou milovníci borůvek a hub, kterých jsou plné lesy, dále
je možné se vydat na rozhlednu na Zadově, která je na sjezdovce Kobyla. Hezký může být i MTB výlet
na rozhlednu Javorník, v jejímž okolí najdete výborné bikové terény. Řadu akcí po celé léto nabízí

nedaleký historický skvost hrad Kašperk cca 15 km ze Zadova. I návštěva Kašperských hor stojí za
to. Zde můžete ochutnat místní pivo nebo si projít historické centrum Kašpárek. No a komu by bylo
Zadovsko málo, tak na Lipno k vodě je to co by kamenem dohodil.
Destinace Šumava
54 km | 4 hodiny

Trasa

Povrch
Typ
aktivity

Horská kola

Filmová místa v okolí
Kolja: , GPS: 49.060361,13.511292
Kolja: , GPS: 49.05899,13.511195
Vzhůru k prameni Vltavy!: , GPS: 49.015,13.583333
Tajemný kraj pytláků i převaděčů.: , GPS: 49.000833,13.659722

Příběhy, které se odehrály v okolí
Králové Šumavy: , GPS: 49.1438519,13.5568358
Lesními samotami Karla Klostermanna: , GPS: 49.0244922,13.5009553

Doporučená místa pro cyklisty
Hotel Šumava INN: , Tel: +420388402511, Email: info@sumavainn.cz, Adresa: Kvilda 26,
GPS: 49.01800556,13.57984167
Dobrá chata - ubytování: , Tel: +420388428204, Email: chata@dobrachata.cz, Adresa: Zadov
312, Stachy, GPS: 49.0732881,13.6331669
Dobrá chata - restaurace: , Tel: +420776069756, Email: chata@dobrachata.cz, Adresa:
Zadov 312, Stachy, GPS: 49.0732881,13.6331669
Výletní restaurace Vodník - ubytování: , Tel: +420602499122, Email: info@restauracevodnik.cz, Adresa: K Vodníku 614, Vimperk, GPS: 49.0590192,13.7618853
Výletní restaurace Vodník: , Tel: +420602499122, Email: info@restaurace-vodnik.cz,
Adresa: K Vodníku 614, Vimperk, GPS: 49.0590192,13.7618853
Penzion Pod Churáňovským vrchem: , Tel: +420388428190, Email:
penzion@churanov17.cz, Adresa: Churáňov 17, Stachy, GPS: 49.0703139,13.6178772
Aparthotel Teddy: , Tel: +420775313313, Email: info@aparthotel-teddy.com, Adresa: Kvilda
81, GPS: 49.0169858,13.5762767

