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Abstrakt 

Název    

Projekt cyklistické naučné stezky v Novohradských horách 

 

Cíl 

 

Cílem této práce je vytvoření projektu naučné cyklotrasy v Novohradských horách a 

s tím spojené vytvoření informační brožury pro distribuci v informačních centrech 

v daném regionu, vytvoření webových stránek a také informačních cedulí pomocí QR 

kódu.  

 

Metody  

V první části této práce jsou shromážděné a roztříděné informace zpracovány formou 

rešerše. Byly zde použity literární i internetové zdroje. V druhé části byly zpracované 

informace použity k tvorbě informačního materiálu k cyklistické naučné stezce. Tento 

materiál byl poté ověřen dotazníkem. 

 

Výsledky  

 

Výsledkem této práce je projekt naučné cyklotrasy, který obsahuje informační brožuru, 

webové stránky, logo trasy, informační tabule k jednotlivým zastavením. To vše 

obsahuje naučné informace vztahující se k místům na trase doplněné fotografiemi a 

mapou. 

 

Klíčová slova  

Novohradské hory, naučná cyklostezka, průvodce cyklostezkou 
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Abstract  

 

Name  

A Project of Educational Bike Trail in Novohradske mountains 

 

Objective  

 

The aim of this work is to create project of Educational Bike Trail in Novohradske 

mountains and the associated creation of an information booklet for distribution of 

information centers in the region, creating web pages and also information boards via 

QR code.  

 

Methods  

 

In the first part of this work are collected and classified information processed form of 

research. There were used literature and internet resources. In the second part of the 

processed information is used to create information material to the cycling nature trail. 

This material was then validated questionnaire.  

 

Results 

  

The result of this work is to project the bike trail which includes the information 

brochure, the website, the trail’s logo and information boards at each stop. These media 

contain all the educational information related to places along the route together with 

photographs and maps. 

 

Keywords  

Novohradske mountains, educational cycling, bicycle trail guide 
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1. ÚVOD  

Jízda na kole je u nás poměrně běžnou dovedností. Ovládání jízdního kola zvládne dítě 

průměrně ve čtyřech až pěti letech, proto je cykloturistika vhodná pro širokou veřejnost. 

Na cyklotrasách můžeme potkat rodiče s dětmi, skupiny přátel středního věku a 

dokonce i ve věku důchodovém. Jízda na kole pozitivně působí na činnost 

kardiovaskulárního systému, rozvíjí aerobní zdatnost, posiluje svalstvo, a díky 

cyklickému charakteru a mírné intenzitě zatížení je i skvělou formou aktivního 

odpočinku. Kromě ovládání jízdního kola musí cyklista znát také dopravní předpisy a 

vyhnout se tak případným zraněním. U nás je kolo převážně prostředkem rekreace, a 

tudíž je značně využíváno pro turistické účely. Použití jízdního kola také umožňuje, na 

rozdíl od turistiky pěší, překonat relativně velkou vzdálenost ve stejném čase. Halada 

uvádí, že je to třikrát až čtyřikrát větší vzdálenost. 

 

Turistika má v českých zemích dlouholetou tradici – ať již pěší turistika, tak i 

cykloturistika, která se v Čechách objevuje již na konci 19. století. Paradoxem je, že 

značené cyklotrasy jsou zakládány až na konci 20. Století, a jak asi správně 

předpokládáme, především z iniciativy Klubu českých turistů. Krok je to určitě správný, 

neboť ačkoliv je kolo velice ekologickým a šetrný dopravním prostředkem, musíme 

dodržet určitá pravidla, aby tomu tak bylo. K tomu nám velmi dobře napomáhají 

cyklotrasy tím, že drží cyklisty na správných cestách, a ti potom neničí přírodu mimo 

cesty. Dalším krokem, jak přispět k ochraně přírody a zároveň cyklisty obohatit o 

zajímavé informace jsou naučné cyklistické cesty, které ještě více drží návštěvníky 

určité oblasti na konkrétní cestě, a tím zamezují jejich volný pohyb krajinou, kde by 

mohli nadělat veliké škody.  

 

Pro svůj projekt jsem vybral oblast Novohradských hor, neboť se v této oblasti nachází 

mnoho přírodních krás, které nalezneme pouze tady. Protože byla oblast z větší části za 

železnou oponou, je zde příroda velice zachovalá. Není to však jen příroda, je zde i 

spousta zajímavých kulturních památek, ať v podobě zřícenin nebo kostelů z různých 

období. Z turistického hlediska je oblast velmi podceňovaná a málo navštěvovaná. 

Projekt naučné cyklotrasy by tak mohl pomoci toto krásné místo trochu zviditelnit. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

 
Cílem této práce je vytvoření projektu naučné cyklotrasy v Novohradských horách a s tím 

spojené vytvoření informační brožury pro distribuci v informačních centrech v daném 

regionu, vytvoření webových stránek a také informačních cedulí pomocí QR kódu.  

 

Úkoly práce:  

1. Zpracování dat o dané oblasti  

2.  Tvorba informační brožury 

3. Tvorba webových stránek 

4. Tvorba loga trasy 

5. Tvorba dotazníku a následná praktická demonstrace cesty   

6. Ověření funkčnosti cyklistické naučné stezky v praxi 
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3. TEORETICKO – METODOLOGICKÁ ČÁST PRÁCE  

3.1 Zdůvodnění, význam a potřeba práce  

 

Téma, které by se týkalo turistiky (ať už pěšky nebo na kole) mě už delší dobu lákalo. 

Bylo mi sympatické, že může vzniknout určitý hmatatelný výsledek. Doufám, že se 

tomu tak i bude a tato práce se zrealizuje.  

 

V oblasti Novohradských hor se pohybuji už od útlého věku a jsem přesvědčen, že 

zdejší krajina má opravdu co nabídnout. Její potenciál z velké míry podceňován. Proto 

doufám, že tento projekt přispěje k místnímu rozvoji, samozřejmě po turistické stránce. 

 

V dané lokalitě je poměrné velké množství značených cyklotras, naučná cyklotrasa je 

zde jedna, avšak je vedena úplně jinou lokalitou, než kterou se snažím propagovat já. Z 

tohoto důvodu jsem se rozhodl danou oblast projet na kole a navrhnout naučnou 

cyklistickou trasu, která by tuto mezeru zaplnila.  

 

Vybraná oblast je zajímavá hlavně svým krajinným charakterem, ale dají se zde najít i 

zajímavé kulturní památky. Kvůli tomu, že tato oblast byla za železnou oponou, je i 

dnes (po už značné době) stále zapomenutým krajem, a to je možno vnímat jako její 

klad, který skýtá značný potenciál.  

 

Trasa je vedena co nejpříznivějším výškovým profilem, aby byla sjízdná i nepříliš 

zdatnými jedinci. To snad podpoří přísun návštěvníků do této lokality. 
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3.2 Metodologie navrhovaného projektu  

 

Tato diplomová práce má teoreticko – empirický charakter. V první části této práce se 

zabývám teoretickým zázemím, které je zpracováno formou rešerše, kde jsem shrnul 

dostupné informace o dané oblasti. Byly zde použity literární i internetové zdroje. 

Druhá část má charakter empirický. Zpracované informace byly použity k tvorbě 

informačního materiálu k cyklistické naučné stezce. Tento materiál byl ověřen 

dotazníkem. 

 

3.3 Limity projektu  

Limitujícím faktorem tohoto projektu je značná rozlehlost dané oblasti a hlavně 

vzdálenost mezi jednotlivými zajímavými místy. Nelze je tedy obsáhnout v naší trase 

všechna.  

 

Dalším omezením může být terén. Ač jsem se snažil navrhnout trasu co možná 

nejschůdnější, v některých pasážích se prostě stoupání nevyhneme.  

 

Problém může nastat i z hlediska financování. Neboť do budoucna bude muset být 

brožurová metoda nahrazena tabulemi přímo na trase, což bude finančně náročné. Pro 

začátek je však nahradíme QR kódem, který nám tabule do značné míry nahradí. 

 

Ačkoliv je soubor testovaných osob vybrán náhodně a jejich počet není velký, tak i 

přesto nám umožní porovnat trasu z hlediska osob různé úrovně výkonnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3.4 Definice pojmů  

 

Cyklotrasa  

Cyklotrasy jsou vedeny po silnicích dobrých místních a účelových komunikací a jejich 

značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři 

základní cykloznačky: návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrová tabulka.  

Na všech se objevuje symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích jsou 

udávány i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umísťují se tak jako 

dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou trasy.
1
 

 

Cykloturistická trasa  

Cykloturistické trasy jsou vedeny většinou po horších polních či lesních cestách nebo 

terénem. Značí se pásovými značkami o rozměru 14 x 14 cm, které mají krajní pásy 

žluté. Prostřední je pak červený, modrý, zelený nebo bílý. Tyto mohou být doplněny na 

šipku. Jedná se o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, základní barva je 

však žlutá. Značky jsou přibližně dvojnásobných rozměrů, tudíž pro cyklisty lépe 

viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami a má na rozdíl od pěších žlutý 

podklad, dvě řádky textu a v záhlaví text „Cyklotrasa KČT č. …“ 
2
 

 

Cyklostezka  

Stezka pro cyklisty (cyklostezka, cyklistická stezka) je pozemní komunikace nebo její 

jízdní pás vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro 

cyklistickou dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla 

silničního provozu povolují užití cyklostezky též např. jezdcům na kolečkových 

bruslích, lyžařům a podobně. 
3
 

 

Naučná stezka  

Je druh venkovní naučné turistické trasy seznamující návštěvníky s přírodovědnými či 

kulturními zajímavostmi okolí. Od běžné turistické trasy se zpravidla odlišuje sérií 

informačních tabulí, rozmístěných na jednotlivých zastaveních po délce trasy naučné 

                                                 
1
 CYKLOZNAČENÍ – internetové stránky KČT [online], 2013 

2
 CYKLOZNAČENÍ – internetové stránky KČT [online], 2013 

3
 WIKIPEDIA – Otevřená encyklopedie [online], 2013 
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stezky. Základním typem je naučná stezka pro pěší, ale existují i cyklistické, vodácké, 

pro běžkové lyžaře a další.
4
 

 

Památka  

Předmět hmotného kulturního dědictví, součást památkového fondu, 

který je v širším společenském měřítku nositelem památkové hodnoty. Obecný 

význam tohoto slova je zřejmý, už Josef Jungmann jej trefně postihuje jako „… 

věc, znamení, čím se paměť obnovuje…“ 
5
 V oblasti hmotné kultury lze hovořit 

o člověkem vytvořeném předmětu, který upomíná na něco minulého, a který vykazuje 

jisté památkové hodnoty.
6
 

 

QR kód 

Čtvercový obrazec, který podobně jako klasický čárový kód přenáší data – jen jich 

zvládne více. Nejčastěji jde o webovou adresu, číslo (třeba ID produktu), poměrně 

dlouhý text (cca 4 000 znaků) nebo vizitku ve formátu vCard. Ačkoliv si firma Denso 

Wave patentovala QR kódy již v roce 1994, teprve s rostoucím rozšířením chytrých 

telefonů dostává jejich využití v marketingu smysl. 
7
 

 

Národní přírodní rezervace 

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený 

reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v 

národním či mezinárodním měřítku (mapka).
8
 

 

Přírodní rezervace 

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením 

ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.
9
 

 

 

 

 

                                                 
4
 Wikipedia – Otevřená encyklopedie [online], 2013 

5
JUNGMANN, 1837 

6
 HORÁK, 2013 

7
 Adaptic – tvorba webu, webdesign [online], 2014 

8 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2014 
9
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2014 
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Národní přírodní památky a přírodní památky  

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či 

geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve 

fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, 

vědeckým či estetickým významem (které vedle přírody formoval svou činností 

člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.
10

 

 

 

Přírodní park 

V přírodních parcích jsou vyhláškou omezeny činnosti, jež by mohly vést k rušení, 

poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a 

soustředěné estetické a přírodní hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2014 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajinn%C3%BD_r%C3%A1z
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3.5 Sběr a třídění dat 

3.5.1 Charakteristika oblasti 

Novohradské hory leží v nejjižnější části Čech při hranicích s Rakouskem. Patří k 

nejpůvabnějším a nejromantičtějším krajinám v Čechách, ale i k místům mezi turisty 

dosud málo známým a tedy i málo navštěvovaným. Není rozhodně náhodou, že právě v 

těchto končinách najdeme naše dvě nejstarší pralesní rezervace, které patří i k 

nejstarším chráněným územím v Evropě, ale i řadu dalších cenných území přírody. 

 

Novohradské hory postihl po r. 1945 stejný osud jako blízkou Šumavu - některé vsi 

zůstaly po odsunu původních německých obyvatel prázdné nebo jen zčásti dosídlené, 

což spolu s pozdějším zřízením hraničního pásma vedlo k jejich zániku. Po některých 

zůstaly jen ruiny, základy staveb nebo zplanělé ovocné stromy, po jiných jen jména. 

Díky tomu (a také pro značnou odlehlost a absenci hlavních dopravních cest) však bylo 

zdejší pohoří ušetřeno razantních útokům moderní civilizace, a udrželo si tak hodně z 

bývalých půvabů, které rozhodně stojí za to objevovat.  

 

Ochranu přírody v popisované oblasti zajišťují pouze maloplošná území. Již řadu let se 

vede jednání o vyhlášení Novohradských hor za chráněnou krajinnou oblast, zatím však 

marně. „Od r. 1999 existuje alespoň Přírodní park Novohradské hory, který zahrnuje i 

část Novohradského podhůří. Z maloplošných území vynikají dva pralesy - Žofínský a 

Hojná Voda, dnes národní přírodní rezervace, chráněné již od r. 1838 jako nejstarší 

rezervace ve střední Evropě. Přírodě blízký horský les je také předmětem ochrany v 

přírodních památkách Myslivna a Ulrichov, Vysoký kámen a Ševcova hora (v 

Novohradském podhůří), horská rašeliniště se chrání v přírodních památkách Pohořské 

rašeliniště, U Tří můstků, Uval Dolní Přibráni a Stodůlky.“ 
11

 

  

3.5.2 Geologie a geomorfologie 

 

Horopisně náleží celé území do oblasti Šumavské hornatiny, celků Novohradské hory a 

Novohradské podhůří. Z Novohradských hor tvoří většinu podcelek Pohořská hornatina, 

Z Novohradského podhůří spadají do území průvodce tři podcelky - na jihozápadě 

                                                 
11

 ALBRECHT, 2003 
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Kaplická brázda, na západě rozsáhlá Soběnovská vrchovina a na severovýchodě 

Stropnická pahorkatina. Nejvyšším místem České části Novohradských hor je Kamenec 

(1072 m) v blízkosti hranice s Rakouskem, následují Myslivna (1040 m), Vysoká (1032 

m) a Jánský vrch (1011 m). Z dalších novohradských vrcholů již žádný nepřesahuje 

tisícimetrovou hranici; k významnějším patří Lovčí hřbet (980 m), Jelení vrch (956 m), 

Kobylí hora (955 m), Kraví hora (952 m), Stříbrný vrch (936 m), Kuní hora (925 m), 

Lužnický vrch (906 m), Točník (906 m) a Táhlý (836 m).
12

 

 

Větší část Novohradských hor včetně dalších 14 „tisícovek" leží již na území Rakouska; 

nejvyšší je Viehberg (1112 m).  

Novohradskému podhůří kraluje Kohout (870 m) u Besednice v Soběnovské vrchovině, 

následovaný sousedním Vysokým kamenem (865 m). Z dalších kopců jmenujme 

alespoň Hradišťský vrch nad vsí Hradiště (780 m), Besednickou horu nad Besednicí 

(753 m), Hodonický vrch (726 m) u Mostků a Chlumskou horu (656 m) u Chlumu. Z 

geologického hlediska tvoří Novohradské hory i Novohradské podhůří především staré 

krystalinické horniny, jako ruly, svory a granulity (žuly). „V horních částech těchto 

vrcholů se na mnoha místech uchovaly projevy intenzivního mrazového zvětrávání, 

jako jsou izolované skály, skalní hradby či mrazové sruby s vysokými stěnami a 

suťovými poli.“
13

 

 

3.5.3 Hydrologie 

 

Z hlediska vodopisu je nejdůležitějším vodním tokem Malše. Především 

prostřednictvím svých přítoků totiž odvádí prakticky všechny vody z oblasti 

Novohradských hor i podhůří. Malše pramení v Rakousku na úbočí hory Viehberg, od 

Jeleního vrchu po Dolní Dvořiště tvoří v délce asi 22 km státní hranici s Rakouskem a 

území průvodce opouští západně od Besednice; v Českých Budějovicích se zprava 

vlévá do Vltavy. Do Malše ústí i říčka Černá, rovněž pramenící v Rakousku (pod horou 

Josefsberg), která spolu se svým největším přítokem Pohořským potokem odvodňuje 

                                                 
12

 DAVID, P., DOBROVOLNÁ V., SOUKUP V. 2008 

13
 CHÁBERA, 1990 
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centrální část českých Novohradských hor. Z dalších přítoků Malše je třeba zmínit 

Tichou a Kamenici. 
14

 

Významným fenoménem v Novohradských horách jsou plavební nádrže, tzv. klauzury. 

Jedná se o výrazné a významné antropogenní tvary, které byly postaveny v druhé 

polovině 18. století proto, aby se zvyšovala těžba dřeva v pohraničních lesích 

Novohradských hor. Nádrže byly postaveny na horních úsecích toků Černé a 

Pohořského potoka, a sloužily k zlepšování průtoků v době jarního plavení dlouhého a 

polenového dřeva. Vybudování osmi menších nádrží umožnilo splavnění Černé až po 

její ústí do Malše v délce 24 km a Pohořského potoka od Pohoří na Šumavě až po ústí 

do Černé v délce 21 km. K umožnění voroplavby na těchto tocích byly u jezů 

vybudovány vorové propustě. Plavení dřeva probíhalo od poloviny 18. století až do r. 

1947, kdy bylo plavení ukončeno, a tím zanikl hospodářský význam klauzur.
15

 

 

3.5.4 Flóra a Fauna 

 

Flóra v oblasti je poměrně pestrá. Vlastní Novohradské hory pokrývá z větší části les, 

často až pralesovitého charakteru, který si na mnoha místech uchoval přirozené druhové 

složení. Na nejvyšších horských hřbetech rostou květnaté či kyselé horské bučiny a v 

jejich podrostu např. řeřišnice trojlistá, věsenka nachová, kokořík přeslenitý, bika lesní, 

podbělice alpská, třtina chloupkatá, kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosná, vraní 

oko čtyřlisté, metlička křivolaká. Náhorní polohy porůstají většinou řídké podmáčené 

smrčiny a rašeliniště s bohatými koberci mechů a rašeliníků, v bylinném patře se 

vyskytují také třtina chloupkatá, starček hercynský, kapraď osténkatá, suchopýr 

pochvatý, klikva bahenní, ostřice zobánková, plavuň pučivá, podbělice alpská, dřípatka 

horská, sedmikvítek evropský, kamzičník rakouský. Na horských loukách a 

prameništích převládá smilka tuhá, je tu však možné najít i kýchavici bílou, prhu arniku, 

pryskyřník omějolistý, prstnatec májový, zvonečník černý, lilii cibulkonosnou, plešku 

stopkatou, suchopýr úzkolistý, vzácně také šafrán bělokvětý. 
16

 

 

V Novohradských horách je zastoupena fauna, podobná bioregionu Šumavskému, avšak 

o něco druhově chudší. Mezi nejvýraznější patří vydra říční (Lutra lutra), jeřábek lesní 

                                                 
14

 DAVID, P., DOBROVOLNÁ V., SOUKUP V. 2008 
15

 NEKOVÁŘ, 1972 
16

 ALBRECHT, 2003 
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(Bonasa bonasia), tetřívek obecný (Tetrao tetrix). 
17

 V čistých vodách žije rak říční, 

pstruh potoční, při březích ledňáček říční a skorec vodní. Pozoruhodností je populace 

perlorodky říční v horním toku Malše. 

3.5.5 Stručná historie  

 

Historie zdejší krajiny není příliš stará; k jejímu systematičtějšímu osídlování došlo až 

od 12. stol. Jen výjimečně se tu objevují pozůstatky činnosti člověka z pravěkých 

období. Takovou výjimkou je např. zbytek hradiště na Hradišťském vrchu, náležejícího 

zřejmě mladší či pozdní době bronzové. Během 13. stol. vznikají v oblasti kromě vsí a 

osad také první panská sídla - tvrz Žumberk, hrady Sokolčí a Louzek, a především 

strážní hrad Nové Hrady, zajišťující bezpečný provoz na Vitorazské stezce, pod nímž se 

záhy vyvinulo město. Od poloviny 14. stol. patřila většina zdejšího území Rožmberkům. 

Ti také dali na severním okraji Novohradských hor při údajně léčivém prameni pod 

Kraví horou vystavět v 16. stol. lovecký zámek Vilémova Hora (dnes Hojná Voda) a při 

něm lázně. Za stavovského povstání r. 1619 dobyl Nové Hrady císařský generál Karel 

Bonaventura Buquoy; celé zdejší rozlehlé panství se pak stalo jeho majetkem. Jeho 

potomci zde pak sídlili až do r. 1945
18

. „V letech 1951–1989 byly pro normální 

smrtelníky přístupné jen některé části Novohradských hor, velká území byla v 

nepřístupném hraničním pásmu nebo přímo mezi drátěnými ploty. Z mnoha vesnic se 

staly rozvaliny, přičemž trvale žijících lidí v Novohradských horách – oproti minulosti – 

je jen zanedbatelné množství.“
19

 

Žumberku a brána v Čížkrajicích, gotická jádra mají některé městské domy v Nových 

Hradech a Rychnově nad Malší.  

 

 

 

                                                 
17

 Culek, M. et al. 1995 
18

 DAVID, P., DOBROVOLNÁ V., SOUKUP V. 2008 
19

 KROUPA, 2006 
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3.6 Maloplošná chráněná území v novohradských horách, územní 

soustava natura 2000 a památné stromy 

3.6.1 Maloplošná chráněná území v Novohradských horách 

 

Na Novohradsku je vyhlášeno 11 maloplošných přírodních chráněných území, část 

oblasti byla pro svůj evropský význam začleněna do soustavy Natura 2000, v rámci 

toho byla vymezena významná ptačí oblast a několik evropsky významných lokalit 

z hlediska ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin. V této části se je pokusím stručně představit. (volně podle Albrechta, 2003): 

 

1) Myslivna – Přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem (stáří 130 - 160 let) na severozápadním 

svahu hory Myslivna (1040 m), 3,5 km severoseverozápadně od bývalé obce Pohoří na 

Šumavě, 5 km jihovýchodně od obce Pohorská Ves. Důvodem ochrany jsou relativně 

přirozené porosty květnatých bučin s přechody k horským acidofilním smrkovým 

bučinám a suťovým klenovým bučinám s charakteristickým floristickým složením. 

 

2) Pohořské rašeliniště – Přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno rašeliništěm, podmáčenými smrčinami a loukami 1 - 1,7 km 

severozápadně od bývalé obce Pohoří na Šumavě, 7 km jihojihovýchodně od obce 

Pohorská Ves. Důvodem ochrany je komplex přirozených porostů podmáčených a 

rašelinných smrčin, vrchovištního rašeliniště a rašelinných luk s charakteristickou 

rašeliništní vegetací a květenou a specifickou faunou bezobratlých živočichů. 

 

3) Prameniště pohořského potoka – Přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno loukami, prameništi a rašeliništi v údolí tří potoků, ležící 0,3 

- 1,7 km jižně až jihozápadně od bývalé obce Pohoří na Šumavě, 8 km jihovýchodně od 

obce Pohorská Ves. Důvodem ochrany je komplex vysoko bylinných společenstev na 

lučních prameništích a v nivách potoků, krátkostébelných společenstev rašelinných 

pramenišť a menších rašelinišť s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů, 

zejména s početnou populací kýchavice bílé pravé. 

 

4) Rapotická březina – Přírodní rezervace 
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Chráněné území je tvořeno prameništi a rašeliništi, ležící při silnici z Malont do 

Pohorské Vsi, asi 1 km od Pohorské Vsi. Důvodem ochrany je cenný komplex 

pramenišťní a rašeliništní vegetace s převahou listnatých dřevin s výskytem zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. 

 

5) Stodůlecký vrch – Přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno lesním rašeliništěm ležícím v ohybu státní hranice s 

Rakouskem, 1,5 km jižně od zaniklé obce Pohoří na Šumavě, 9 km jihojihovýchodně od 

obce Pohorská Ves. Nachází se na mírném severním svahu česko-rakouského 

pohraničního hřebene, který tvoří současně rozvodí mezi povodím Vltavy a Dunaje. 

Důvodem ochrany je rozsáhlý komplex porostů rašelinného boru, kontaktních 

rašelinných a podmáčených smrčin a nelesních rašeliništních společenstev s výskytem 

ohrožených rostlinných druhů. 

 

6) U tří můstků - Přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno rašelinným lesem na severovýchodním úpatí Jiřické hory 

(942 m), 2 km severozápadně od zaniklé obce Pohoří na Šumavě, 6 km 

jihojihovýchodně od obce Pohorská Ves. Důvodem ochrany je soubor rašelinných a 

podmáčených smrčin na náhorní plošině centrální části Novohradských hor s 

charakteristickou druhovou skladbou a výskytem kýchavice bílé pravé. 

 

7) Ulrichov - Přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na severních svazích Jeleního vrchu (940 

m), 2,5 km jižně od osady Leopoldov, 5,5 km jižně od obce Pohorská Ves. Důvodem 

ochrany je pralesovitý porost květnatých bučin s přechody k smrkovým bučinám, s 

rozpadlým stromovým patrem a mladšími porosty ve stadiu optima (tedy ve věku od 

150 – 230 let). 

 

8) Úval dolní přibrání - Přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno lesem a mokrými loukami v úvalu nad pravým břehem 

Malše při státní hranici s Rakouskem, 0,7 km jihozápadně od zaniklé obce Dolní 

Příbraní, 5 km jihozápadně od obce Pohorská Ves. Důvodem ochrany je vegetační 

komplex zahrnující prameništní smrkové olšiny a podmáčené smrčiny v pramenném 
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úvalu a luční mokřadní a rašeliništní společenstva v nivě Malše s výskytem ohrožených 

rostlinných druhů. 

 

9) Terčino údolí – Národní přírodní památka 

Chráněné území je tvořeno částí členitého údolí řeky Stropnice 1 – 3 km jihozápadně od 

Nových Hradů, zhruba mezi osadami Údolí u Nových Hradů a Světví. Přírodně 

krajinářský park, optimálně využívá členitého údolí Stropnice a jejích drobných přítoků. 

Jeho hlavní dispozice je založena na centrálním lučním porostu ve spodní části údolí, 

kde nacházíme poměrně přirozenou druhovou skladbu.  

 

 

10) Žofínský prales – Národní přírodní rezervace 

Chráněné území je tvořeno lesním komplexem ve střední části Novohradských hor, 2,5 

až 5 km východně od obce Pohorská Ves a 15 km jihozápadně od Nových Hradů. 

Komplex přirozených smíšených porostů květnatých a acidofilních bučin, s hojným 

zastoupením podmáčených smrčin a s početným souborem plošných lesních pramenišť. 

Na přirozené lesní porosty, zejména věkově a prostorově diferencovaná starší stadia, je 

vázána druhově pestrá avifauna a charakteristická a významná fauna bezobratlých. 

 

11) Hojná voda – Národní přírodní památka 

 

Chráněné území tvoří les na východním až jihovýchodním svahu výběžku hory Vysoká 

(1033,8 m n. m.), asi 3 km jihovýchodně od obce Hojná Voda u Horní Stropnice. 

Pralesovitý porost horské smíšené bučiny v Novohradských horách, s druhově bohatou 

avifaunou a entomofaunou. Jedno ze dvou nejstarších chráněných území v České 

Republice (1838). 

 

3.6.2 Soustava Natura 2000 

 

„Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit 

ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z 

evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem 

jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva 
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nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 79/409/EHS O ochraně 

volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o 

stanovištích“)“
20

 

Na základě těchto dvou směrnic jsou vyhlašovány ptačí oblasti a evropsky významné 

lokality. 

 

3.6.2.1 Evropsky významné lokality 

1) Bedřichovský potok 

Asi tříkilometrový úsek horního toku Bedřichovského potoka 7 kilometrů jihozápadně 

od Nových Hradů.  Potok a jeho přítoky v horním úseku protékají okrajem lesního 

komplexu s převahou smrku a místy náletovými porosty (bříza, osika). V nelesním 

úseku je lemován nesouvislými porosty potočních olšin, které jsou v lepší kvalitě 

vytvořeny jen ve spodní části chráněného úseku.
21

 

 

2) Horní Malše 

Asi čtyřicetikilometrový úsek horního toku Malše od místa, kde přitéká na české území 

jihojihovýchodně od bývalé obce Dolní Přibrání až po Kaplici, včetně celého hraničního 

česko-rakouského úseku Malše. Součástí lokality je také celá česká část povodí horní 

Malše východně od bývalé obce Cetviny, vytvářející až 2 km široký pás území při 

česko-rakouské hranici.
22

 

 

3) Přesličkový rybník 

Dva rybníky (Přesličkový a Hejškův) na bezejmenném potoce (3 km jihovýchodně od 

Nových Hradů, v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem) a porosty potočních olšin 

nad nimi. Přírodní památka.  Oba rybníky (Přesličkový i Hejškův) jsou významnou 

makrofytní vegetací s početnou populací leknínu bělostného. Význačná je také 

entomofauna lokality, např. kopinatka zde byla znovu nalezena v ČR po více než 100 

letech. 
23

 

 

                                                 
20

 Natura 2000 – internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2013 
21

 Natura 2000 – internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2013 
22

 Natura 2000 – internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2013 
23

 Natura 2000 – internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2013 
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4)  Veverský potok 

Asi pětikilometrový úsek Veverského potoka jižně od Nových Hradů.  Úsek 

Veverského potoka protéká většinou lesem. Koryto doprovází porosty potočních 

střemchových olšin, tvořené olší lepkavou s příměsí vrby křehké a vtroušeným jasanem 

ztepilým. Druhová diverzita vodní fauny je relativně chudá, odpovídá horskému 

pstruhovému pásmu. Z ryb dominuje pstruh obecný.
24

 

 

 

3.6.2.2 Ptačí oblast Novohradské hory 

Navržené území se nachází v jižních Čechách při hranicích s Rakouskem zhruba mezi 

obcemi Hojná Voda a Pohorská Ves. Území se nachází v nadmořské výšce 685 - 1060 

m n. m. a má rozlohu 9052.5068 ha. 

Geologickým podkladem oblasti jsou hlubinné vyvřeliny (např. žuly) a přeměněné 

horniny (např. pararuly). Území tvoří geomorfologické celky Novohradské hory 

(výrazná plochá kerná hornatina s až 300 m vysokými zlomovými svahy) a 

Novohradské podhůří (převážně málo členitá vrchovina s okrsky pahorkatin) s 

nejvyšším vrcholem Vysokou (1033,8 m n. m.). 
25

 

Většinu navržené ptačí oblasti Novohradské hory pokrývají lesy, převážně smrkové, s 

ostrůvky bučin a pralesovitých smíšených jedlobučin (např. Žofínský prales, Hojná 

Voda). Hlavními nelesními stanovišti jsou enklávy v okolí bývalých sídel, která byla 

zničena po poválečném odsunu německého obyvatelstva. Díky vylidnění oblasti po roce 

1945 a její dlouholeté izolaci v bývalém hraničním pásmu i díky rozumnému 

lesnickému obhospodařování a extenzívní zemědělské výrobě se nejen zachovala, ale 

nově vznikla další stanoviště pro řadu vzácných a ohrožených druhů ptáků. Bürger 

uvádí, že je to například Strakapoud bělohřbetý, (který patří k nevzácnějším ptákům 

ČR), holub doupňák, budníček lesní, Datlík tříprstý atd. 
26

 

 

3.6.3 Památné stromy 

 

Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je možno 

mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu 

                                                 
24

 Natura 2000 – internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2013 
25

 Natura 2000 – Oficiální stránka celoevropské sítě Natura 2000 [online], 2013 
26

 BÜRGER, 2009 
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ochrany přírody za "památné stromy". Každý památný strom má ze zákona vymezené 

ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru stromu měřeného ve 

výšce 130 cm nad zemí. Rozměry ochranného pásma mohou být upraveny orgánem 

vyhlašujícím památný strom. „Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je 

možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné 

dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky 

cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi 

spojeny různé pověsti a báje.“ 
27

 V okolí památných stromů není povolena žádná 

činnost, která by mohla být pro strom škodlivá, pokud musí být strom pokácen, musí 

nejprve orgán ochrany přírody zrušit ochranu památného stromu.  

 

 
Tabulka 3.6.3 Památné stromy 28 

Kód  Název Typ 

objektu 

Poč. 

vyhl. 

Poč. 

souč. 

Katastrální 

území 

Dat. vyhl. 

103026 Buk lesní Jednotlivý 

strom 

1 1 Dluhoště 18.06.2004 

103033 Jilm 

habrolistý 

Jednotlivý 

strom 

1 1 Kaplice 13.03.2002 

103035 Lípa 

malolistá 

Jednotlivý 

strom 

1 1 Chodeč-

Zvíkov 

09.04.2002 

103037 Zerav 

obrovský 

Jednotlivý 

strom 

1 1 Pohoří na 

Šumavě 

13.03.2002 

103038 Javor klen 
Jednotlivý 

strom 
1 1 

Pohoří na 

Šumavě 
13.03.2002 

103042 
Dub v 

Klení 

Jednotlivý 

strom 
1 1 Klení 12.01.2000 

103043 

Dub v 

Pustých 

Skalinách 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Děkanské 

Skaliny 
12.01.2000 

103044 
Javor v 

Hartunkově 

Jednotlivý 

strom 
1 1 Hartunkov 12.01.2000 

103046 

Dub v 

Černém 

Údolí 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Benešov 

nad Černou 
12.01.2000 

103047 

Lípa v 

Černém 

údolí 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Benešov 

nad Černou 
12.01.2000 

                                                 
27

 Památné stromy [online], 2014 
28

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [online], 2014 
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103053 Lípa srdčitá 
Jednotlivý 

strom 
1 1 Dlouhá 14.12.1990 

103080 
Čeřínská 

hrušeň 

Jednotlivý 

strom 
1 1 Čeřín 14.12.1990 

103081 
Michnická 

lípa 

Jednotlivý 

strom 
1 1 Hněvanov 14.12.1990 

103082 
Skalinská 

lípa 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Děkanské 

Skaliny 
14.12.1990 

103083 
Lípa ve 

Skalinách 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Děkanské 

Skaliny 
14.12.1990 

103084 
Lípa ve 

Skalinách 2 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Děkanské 

Skaliny 
14.12.1990 

103087 
Lípa v 

Mostkách 

Jednotlivý 

strom 
1 1 Mostky 14.12.1990 

103090 
Klenská 

lípa 

Jednotlivý 

strom 
1 1 Klení 14.12.1990 

103090 
Klenská 

lípa 

Jednotlivý 

strom 
1 1 Klení 14.12.1990 

103102 
Jenínská 

lípa 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Dolní 

Dvořiště, 

Jenín 

14.12.1990 

103107 
Modřín 

opadavý 

Jednotlivý 

strom 
1 1 

Benešov 

nad Černou 
13.03.2002 

104708 Dub Letní 
Jednotlivý 

strom 
1 1 Blansko  

 

3.7 Stávající cyklotrasy v dané oblasti 

Cyklotrasa č. 1188 Vyšší Brod - Kaplice 

• Obtížnost: Střední až těžká 

• Značení: silniční  

• Komunikace: silnice III. tř., účelové komunikace 

• Povrch: asfalt, zpevněný povrch  

• Vhodné pro horská a trekingová kola 

 

Cyklotrasa č. 1189 Kaplice - Tokaniště 

• Obtížnost: Střední  

• Značení: silniční  

• Komunikace: silnice III. tř., účelové komunikace 
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• Povrch: asfalt, zpevněný povrch  

• Vhodné pro horská a trekingová kola 

 

Cyklotrasa č. 1198 Kaplice - Plavnice 

• Obtížnost: Střední  

• Značení: silniční  

• Komunikace: silnice III. tř., účelové komunikace  

• Povrch: asfalt, panely, zpevněný povrch  

• Vhodné pro horská a trekingová kola 

 

Cyklotrasa č. 1046 Nové Hrady - Horní Stropnice 

• Obtížnost: Lehká  

• Značení: siniční  

• Komunikace: silnice II. a III tř., místní a účelové komunikace  

• Povrch: asfalt, zpevněný povrch  

• Vhodné pro všechny typy kol  

 

Cyklotrasa č. 1191 Kamenná - Pohorská Ves 

• Obtížnost: Střední 

• Značení: silniční  

• Komunikace: silnice III. tř., účelové komunikace  

• Povrch: asfalt, zpevněný povrch  

• Vhodné pro horská a trekingová kola 

 

Cyklotrasa č. 1192 Pohorská Ves - Pohoří na Šumavě 

• Obtížnost: Střední 

• Značení: silniční  

• Komunikace: silnice II. tř., účelové komunikace  

• Povrch: asfalt, zpevněný povrch  

• Vhodné pro horská a trekingová kola 

 

Cyklotrasa č. 1187 Blansko - Mlýnský Vrch 

• Obtížnost: Střední až těžká  

• Značení: silniční  
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• Komunikace: silnice III. tř., účelové komunikace  

• Povrch: asfalt, zpevněný povrch  

• Vhodné pro horská a trekingová kola 

Cyklotrasa č. 34 České Velenice – Vyšší Brod 

• Obtížnost: lehká, úseky středně obtížné 

• Značení: silniční  

• Komunikace: silnice II. a III. tř., účelové komunikace 

• Povrch: asfalt, panely, zpevněný povrch 

• Vhodné pro všechny typy kol 

 

3.8 Naučné stezky 

 

1) TEREZIINO ÚDOLÍ 

 

Trasa této naučné stezky vede přírodním parkem Terčino údolí a zaměřuje se na 

přírodní zajímavosti parku, přeměnu krajiny lidmi a dendrologické zvláštnosti. 

Turistická naučná stezka začíná u Vstupní brány z roku 1797, kde je možné nechat 

zaparkovaný osobní vůz
29

. Dvanáct informačních panelů je pojato velmi moderně a 

přehledně. Délka trasy je cca 5 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 1,5-2 hodin. 

 

2) LESNICKÁ NAUČNÁ STEZKA V TERČINĚ ÚDOLÍ 

 

Lesnická naučná stezka je další stezkou v Terčině údolí. Prochází jižní částí údolí a je 

tematicky zaměřena na význam funkce lesa v krajině a jeho ochranu. Začíná a končí u 

vstupní brány do parku, pokračuje jihozápadním směrem k památnému dubu, na 

Švýcarskou chatu, k rybníku Gabriel a Lázničkám.
30

 

Délka trasy je cca 3 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 1-2 hodin. 

 

3) SOKOLÍ HNÍZDO 

 

Školní naučná stezka. Trasa stezky je vedena lehkým terénem, převážně po lesních 

pěšinách nebo dřevěných chodnících a zaměřená na přírodu (botaniku, zoologii, 

ekologii, lesnictví) 

Délka trasy je cca 3 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 1-2 hodin. 

                                                 
29

 Třeboňsko [online], 2014 
30

 Cvachová, 2011 
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4) HOJNÁ VODA 

 

Začátek je na rozcestí lesních cest asi 3 km jihovýchodně od Hojné Vody. Okruh 

druhou nejstarší rezervací u nás vede po velmi dobře schůdných cestičkách, avšak 

„kromě první směrovky není stezka v terénu nijak značena.“ 
31

 Návštěvníci se seznámí s 

lesem, jeho faunou i flórou, stářím, vlivem člověka, výzkumem, mapováním, historií 

pralesa. 

Délka trasy je cca 3 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 1-2 hodin. 

 

5) BRÁNA DO NOVOHRADSKÝCH HOR 

 

Stezka seznamuje s krajinou a historií blízkého okolí Benešova nad Černou. Vypráví o 

novohradském sklářství, řece Černé, Stifterově památníku, Novohradských horách… 

Vhodná je především pro pěší. Začátek nalezneme na náměstí v Benešově a vracíme se 

tamtéž. Tato stezka leží přímo na naší trase a tak může být příjemným zpestřením. 

Výhodou je, že začíná i končí na stejném místě. 

Délka trasy je cca 6 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 1,5-2,5 hodin. 

 

6) ÚDOLÍM ČERNÉ 

 

Naučná stezka Údolím řeky Černé se nachází v podhůří Novohradských hor. Dozvíte se 

zde o vodní elektrárně na řece Černé, historii voroplavby, zřícenině hradu Sokolčí a 

především přírodě. Určeno pro pěší. Ve dvou úsecích je nutné překonat řeku Černou po 

kamenech. První z nich se dá obejít kolem Mlýna U dubu (místo zastavení 3-5), 

druhému se vyhnout nelze. I tato stezka přiléhá k naší, avšak nemůžeme jí absolvovat, 

aniž bychom nesešli z naší trasy. 

Délka trasy je cca 4 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 1-2 hodin. 

 

7) KRAJINOU HUMANITY 

 

Trasa naučné stezky Krajinou humanity vede jihovýchodním okrajem Slepičích hor. 

Stezka je zaměřena na seznámení se s významnými osobnostmi humanismu a se 

stopami některých z nich v tomto kraji. Je určena pěším návštěvníkům. Přístup na trasu 

je po silnici Trhové Sviny - Benešov nad Černou. 

                                                 
31

 Kulturní a informační centrum Nové Hrady [online], 2014 
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Délka trasy je cca 6 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 2 hodin.
32

 

8) ČERVENÉ BLATO 

 

„Červené Blato se nachází při hranici s CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady  

a naučná stezka začíná v osadě Jiříkové údolí (cca 17 km). Zde je i malé parkoviště, 

odkud je začátek stezky vzdálený asi 300 m.“
33

 Naučná stezka je zaměřena na 

seznámení se s dějinami těžby rašeliny, s jejím využíváním, s historií rašeliniště a jeho 

ekologickým významem a s přírodním bohatstvím rašelinišť. Stezka vede rašeliništěm 

po úzkých dřevěných chodníčcích. 

Délka trasy je cca 3 km a časový rozvrh se pohybuje okolo 1 hodiny. 

 

9) ŘEMESLO NA ŘECE 

 

 

Přeshraniční kulturní a historická stezka pro cyklisty i pěší. Seznamuje především s 

historií mlýnů a hamrů v oblasti mezi Kaplicí a Cetvinami, za hranicí na rakouské straně 

pak pokračuje směrem na jih. 

Délka trasy je cca 24 km a časový rozvrh se pohybuje okolo jednoho dne, bohužel na 

české straně je tato trať v dezolátním stavu, co se týče cedulí a značení. 
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33
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 Tvorba cyklistické naučné stezky v Novohradských horách  

 

Rozloha Novohradských hor a Novohradského podhůří je dost velká, takže pokrýt 

většinu zajímavých míst jednou trasou bylo nepravděpodobné. Zaměřil jsem se tedy 

převážně na Novohradské podhůří, neboť tato oblast je ještě více zapomenutá než oblast 

Novohradských hor. Jako první bylo potřeba zjistit, zda se v této oblasti už nějaká 

naučná cyklostezka nenachází. V naší oblasti existovala jedna cyklostezka „Řemeslo na 

řece“, tato stezka je však v dezolátním stavu. Značení a informační cedule buďto chybí 

úplně, nebo jsou vybledlé a poničené. Nebylo tedy od věci na tuto stezku navázat. Dále 

bylo potřeba určit startovní místo naší stezky. Po diskusi s PeadDr. Jiřím Šafránkem 

jsem se rozhodl hledat místo, do kterého by se dalo dojet hned několika způsoby. 

Zvolení bylo tedy jednoznačné - připadlo na město Kaplice, do kterého se dá přijet 

vlakem, autobusem a samozřejmě i autem. Ještě před tvorbou vlastní stezky jsem se 

vydal znovu na poničenou stezku „Řemeslo na řece“, abych si její trasu připomněl, byť 

jsem byl již obeznámen jak s rázem krajiny, typem komunikací, tak i provozem na nich. 

Síť cyklotras, které je možné využít pro naučnou stezku, je hustá a většina cyklotras je 

vedena po silnicích III. třídy s nízkou hustotou provozu. Naučnou cyklotrasu jsem 

nazval „Zapomenuté Novohradsko“. 

 

4. 2 Rekognoskace terénu 

 

Hlavními úkoly při rekognoskaci terénu bylo zjistit náročnost trasy, bezpečnost trasy a s 

tím spojenou hustotu dopravy, a také zhodnotit povrch trasy. Trasu jsem zadal do 

programu Cyklotrasy 2.32, čímž jsem získal výškový profil trasy, který je samozřejmě 

jen orientační, protože se nic nevyrovná tomu, co máte v nohách. 

 

Kdo by chtěl trasu projet za jeden den, musel by předem počítat s tím, že je náročnější. 

Hlavním důvodem je její délka, která činí 81 kilometrů. Obtížnější pasáže jsou dvě - 
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Dolní Přibrání, kde nás čeká delší stoupání a poté z Podlesí, kde stoupáme cca 1 

kilometr.  

 

Co se týče bezpečnosti, tak se na trase nevyskytují nějaké nebezpečné sjezdy a ani jiné 

technické záludnosti. Cesta vede převážně po silnicích třetí třídy a jediné místo, kde se 

setkáme s více automobily, je Kaplice. Po zbytek trasy potkáte velmi pravděpodobně 

jen velmi málo dopravních prostředků, což je nejen příjemné, ale navíc si uvědomíte, 

jak je tento kraj zapomenutý a klidný.  

 

Třetí věc, kterou jsem chtěl prozkoumat, byl povrch trasy. Jak už jsem zmínil, trasa 

vede převážně po silnicích třetí třídy. Mohlo by se tedy zdát, že se dá absolvovat i na 

silničním kole. Bohužel pro „silničky“ jsou některá místa nesjízdná. Na takový úsek 

narazíme hned po několika kilometrech, a to za hotelem Zámeček, další je před Pohořím 

na Šumavě a také na Stříbrných Hutích. Z tohoto důvodu bych trasu doporučil 

absolvovat na horských či trekingových kolech.   

 

4.3 Podrobný popis trasy 

 

• Cyklotrasa začíná v Kaplici hned naproti nádraží  

1. informační zastávka – Kaplice nádraží  - N48.774801 E 14.468270 

 

• Od nádraží se vydáme směrem od hlavní silnice, stojíme-li čelem k nádraží, 

jedeme doprava. 

 

• Asi po 500 m se dostáváme na křižovatku, kde pokračujeme po silnici doprava 

po cyklotrase číslo 1198, projíždíme vesnicí Rozputí.  

 

• Po 2 kilometrech vjíždíme do vesnice Pořešín, kde pokračuje po cyklotrase 

1198, tedy odbočujeme na Pořešínec. 

 

• Po 200 metrech se dostane k odbočce ke zřícenině hradu Pořešín, my však 

pokračujeme po silnici III. třídy 

2. infomační zastávka – náves - N48.777903, E14.503401 
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• Po kilometru vjíždíme do Pořešínce a pokračujem dál na Žďár 

 

• Po dalším kilometru míjíme Žďár a pokračujeme dál na Kaplici 

 

• Asi kilometr na to, se dostáváme do nejzalidněnější části naší cesty, odbočíme 

vlevo ke komínu, abychom se vyhnuli silnicím I. Třídy, stále jedeme po 

cyklotrase 1198  

 

• Vjíždíme do města Kaplice, u parku se dáváme doleva a přijíždíme k parkovišti.  

3. informační zastávka – parkoviště u parku - N48.740486, E14.491430  

 

• Na první křižovatce se dáváme doprava, prudké stoupání cca 100m, poté se 

dáme doleva a dostáváme se na náměstí, projedeme skrz, až ke kostelu u kterého 

se dáme doprava, jedeme po cyklotrase 1018 

 

• Míjíme továrnu „Frulika“ a u poslední vilky, které máme po své pravici, 

odbočíme doprava na cestu III. třídy. 

 

• Asi po kilometru a půl přejíždíme most přes řeku Malši a míjíme hotel Zámeček. 

 

• Po necelém kilometru odbočíme doprava a opět přejedeme řeku Malši, stále 

jedeme po cyklotrase 1018, po 500 m přijde krátké stoupání. 

 

• Poté sjedeme do vesničky Ješkov, opět přejíždíme Malši a pokračuje po 

cyklotrase 1018. 

 

• Po cca 500 m míjíme Drochov, kde je chován poměrně zajímavé plemeno 

chlupatých krav neboli Skotský náhorní skot. 

 

• Za necelé dva kilometry se dostaneme k odbočce na zříceninu hradu Louzek 

4. informační zastávka – odbočka na Louzek - N48.691609, E14.477967 
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• Projíždíme skrz Všeměřice a sjíždíme do Rychnova nad Malší, přejedeme hlavní 

silnici a pokračujeme pořád rovně. 

 

• Po cca 2 kilometrech přijíždíme na poutní místo Svatý kámen. 

5. informační zastavení - N48.654897, E14.493049 

 

• Pokračujeme dál po silnici III. Třídy až do obce Tichá, cca 3km, kde se nachází 

zřícenina tvrze Tichá 

6. informační zastavení – před zříceninou - N48.639969, E14.523205 

 

• Za tvrzí se dáme doprava stále cyklo. 1018 a po cca 4 kilometrech přijíždíme do 

 Cetvin 

7. informační zastavení – před kostelem - N48.614775, E14.549948 

 

• Pokračujeme po silni III. Třídy, cyklotrasa 34. 

 

• Po třech kilometrech přijíždíme na rozcestí Pod Tokaništěm, zde se dáme 

doprava, stále cyklotrasa 34. 

 

• Po dvou kilometrech přijíždíme do zaniklé obce Dolní Přibrání, zde odbočíme 

 doprava na Pohoří na Šumavě, cyklotrasa 1193. 

 

• Jedeme kolem Jelení hory na odbočce na Ulrichov se dáváme doprava. 

 

• Po 4 kilometrech vyjíždíme z lesa a před námi se objevují rašeliniště. 

8. informační zastavení – hranice lesa - N 48.598999, E14.685202 

 

• Po kilometru přijíždíme do Pohoří na Šumavě. 

 

• Po příjezdu se před námi objevuje zřícenina kostela, dáváme se doprava, tak 

 abychom ho měli po levé straně.  

 

• Na konci vsi se dáme doleva, stále po cyklotrase 1193 
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• Za 6 kilometrů projíždíme okolo bývalých Stříbrných hutí. 

9. informační zastavení - N48.640436, E14.713562 

 

• Za necelé tři kilometry přijíždíme k Huťskému rybníku 

10. informační zastavení – vlevo u silnice - N48.656529, 14.682044 

 

• Od Huťského rybníka se vydáváme doprava (rybník po levé straně). Cyklotrasa 

34. 

 

• Za necelých dva a půl kilometru přijíždíme do osady Žofín.  

 

• Dále po cyklotrase přijedeme do vesničky Černé údolí,  

 

• Zde se dáme doprava po silnici III. Třídy, po 500 m odbočíme doleva po 

cyklotrase 1187. 

 

• Pokračujeme po cyklotrase 1187, proto po necelém kilometru musíme opět 

odbočit doleva na lesní cestu.  

 

• Teď pojedeme asi 5km až dorazíme do Benešova nad Černou. 

 

• Po příjezdu do Benešova nad Černou, pokračujeme rovně směrem ke kostelu. 

 

• Až dorazíme na náměstí, kde je již zmíněný kostel, odbočíme doprava nad 

hotelem (žlutá budova) směr na Děkanské skaliny.  

 

• Projedeme kolem železářství, které máme po pravé straně 

 

• Asi po kilometru a půl odbočíme doleva na Podlesí, cyklotrasa 1187 

 

• Po dalším kilometru dorážíme do osady Kamenice – Podlesí, zde pokračujeme 

po cyklotrase 1187. 

11. Informační zastavení – u první budovy - N48.744892, E14.613950 
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• Přichází stoupání, které nás potrápí jeden kilometr. 

 

• Poté, co vystoupáme ke křižovatce, se vydáme doleva. Uhneme tedy z 

cyklotrasy 1187. 

 

• Po třech kilometrech, přijíždíme na další křížení, kde se vydáme doleva a tím se 

opět napojíme na cyklotrasu 1187. 

 

• Po kilometru projíždíme Velkými Skalinami a po dalším kilometru se ocitáme v 

Děkanských Skalinách 

 

• Na křižovatce odbočíme doprava, stále jedeme po cyklotrase 1187. 

 

• Po 300 m odbočíme doleva, směrem na Penzion Přehrada 

 

• Po kilometru dojedeme k hrázi Soběnovské přehrady, přejedeme na druhou 

stranu a pokračujeme doleva, cyklotrasa 1187. 

12. Informační zastavení – začátek hráze - N48.743311, E14.552129  

 

• Necelé dva kilometry jedeme lesní cestou a poté asi ještě kilometr po silnici III. 

třídy, přijíždíme do Blanska. 

13. Informační zastavení – náměstíčko památný strom -                 

N48.740807, E14.516838 

 

• Na silnici II. Třídy se dáváme doprava a po necelém kilometru odbočíme opět 

doprava na silnici III. třídy. 

 

• Z té však sjedeme asi po 200m doleva na polní cestu, cyklotrasa 1018. 

 

• Asi po kilometru přijíždíme na silnici III. třídy kde se dáme doleva. 

 

• Po 500 m přejedeme Malši a odbočíme opět doleva, podél Malše dojedeme do 

Kaplice a to k parkovišti, kde je umístěna 3. informační tabule. 
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• Nyní se musíme dostat zpět na vlakové nádraží a tak odbočíme doprava, poté 

opět doprava, 800 m po silnici III. třidy a odbočíme opět doprava ke komínu. 

Poté projedeme Žďár, Pořesínec, Pořešín, kde odbočíme vlevo, dále Rozputí až 

dorazíme do Kaplice nádraží. 

4.4 Informační texty k jednotlivým zastavením  

4.4.1 Požadavky na informační texty  

 
Informační texty k jednotlivým zastavením by v první řadě měly být pokud možno pravdivé 

a do určité míry podložené. Proto informace, které jsem vybral, pochází ze spolehlivých 

zdrojů. Ke každému zastavení jsem se snažil čerpat alespoň z jedné tištěné publikace. 

Avšak některé informace jsem čerpal i z internetových zdrojů, převážně z webových stránek 

obcí. 

 

Druhý požadavek, který jsem se snažil naplnit, je stručnost a poutavost textu. Mám pocit, že 

příliš dlouhý nebo odborný text by čtenáře spíše obtěžoval, než aby mu předal nějaké 

informace. Tím spíš, kdyby čtenářem byly děti. Pro jsem se snažil text doplnit o zajímavé 

obrázky.  

 

Témata jednotlivých textů by měla být různorodá a konkrétně se vztahovat k místům 

zastavení. Pro větší poutavost jsem se snažil ke každému místu dohledat nějakou pověst, 

legendu či pohádku. Dále jsem hlavně zařadil informace o historii jednotlivých míst a také o 

přírodním charakteru.  

 

 

4.4.2 Znění textů  

 

Zastavení č. 1 – před vlakovým nádražím 

Stručná charakteristika naučné cyklotrasy 

Okruh dlouhý 81 km spojuje 13 zastávek s panely informujícími o historii jednotlivých 

míst, legend s nimi spojenými a také faunou a florou vyskytující se v okolí. Trasa vede 

z 90% po zpevněných cestách s asfaltovým povrchem. V některých místech je však 

dosti nekvalitní a spolu s polními a lesními cestami jsou tyto úseky vhodné pouze pro 

horská a trekingová kola. 



38 

 

Z hlediska bezpečnosti se zdá nejproblematičtější průjezd a následný výjezd Kaplicí. 

Délka trasy v tomto místě je asi dva a půl kilometru. 

Orientace na trase zajištují cedulky s logem trasy (viz. příloha 3). A informační tabule 

nesou k určitým cedulkám přidělené QR kódy. 

 

Vládce zdejších hor 
 

Tak jako Krakonoš vládne Krkonoším, tak novohradským horám vládne Hejmon. 

Tajuplný strážný duch, který na sebe bere rozličnou podobu od větru, bouřky a jiných 

přírodních živlů po podoby zvířecí či lidské. Trestá křivdy a páchané zlo a bytostně 

nesnáší pytláky. To se kupříkladu náhle na modrém nebo objeví nad pytlákem temný 

mrak a spustí se lijavec. Proudy vody pytláka promočí až na kůži. A nebo z čista jasna 

strhne hrozný vítr a pytlákovi na hlavu padají ulámané větve. Vytrestaní pytláci však 

dobře vědí, že se na ně zlobí Hejmon. Na čas si dají pokoj a ti otrlejší se později stejně 

odváží vydat do lesa, ale dávají si pozor, aby je Hejmon nenachytal. 

Naproti tomu nezřídka pomáhá potřebným, jak zaznamenaly četné pověsti na 

Vitorazsku, rozkládajícím se na české i rakouské straně kraje kolem Novohradských 

hor. Jednou se z lesa vlekla stará výměnkářka s nůší nasbíraných šišek, aby měla doma 

co přiložit do kamen. Byla však již příliš znavená životem, sil se jí nedostávalo a tak 

v slzách usedla na studenou mez a chystala se část šišek vysypat, když v tom jí tajemná 

síla pozdvihla ze země a ona pokračovala mnohem snáze v cestě k domovu. Nešla však, 

vznášela se. Užaslá se zastavila až u svého stavení, když v tom zaslechla za zády šelest 

křídel. Ohlédla se a viděla, jak k lesu odlétá jakýsi pták. Hned pochopila, co se stalo 

a Hejmonovi vděčně děkovala.
34

 

 

 

Zastavení č. 2 – Pořešín (náves)  

 

Hrádek Pořešín je zajímavou raritou v jihočeské hradní architektuře 14. století. „Byl 

založen Bavorem III. Ze Strakonic, poté nastoupil rod pánů z Pořešína.“ 
35

 Pořešín je 

příkladem hradu s plášťovou zdí, které jsou běžnější na Moravě než v Čechách. 

Původně jedinou obytnou budovou byl dvou až třípatrový, dvouprostorový palác, 
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přistavěný k jihozápadní části plášťové hradby. 
36

 Vstup do vnitřní části hradu chránily 

kromě dvou předhradí ještě tři široké příčné příkopy, které umožňovaly vstup pouze ze 

severozápadu hlavní věžovou branou, jejíž zbytky jsou dosud viditelné. Přístupová cesta 

pokračovala ještě čtyřmi branami, umístěnými v plášťových hradbách jednotlivých 

předhradí. Zachovala se však pouze jediná, a to v druhém předhradí. 

 

O pořešínské veverce 

„Kdysi v časech dávných nepokojů v Království českém, kdy bojoval soused proti 

sousedu, bratr proti bratru, byl i hrad Pořešín obléhán nepřátelským vojskem. Obléhání 

trvalo již řadu měsíců, marně obránci z věže vyhlíželi posily, posádku sužoval hlad a 

nemoci, spíže a sýpky dávno zely prázdnotou a na talířích skončila i všechna domácí 

zvířata. Mezi hradní čeládkou žil i malý hoch Janek, nalezenec, kterého kdosi jako 

batole odložil za bouřlivé noci u brány do hradu. Chlapec, který vyrůstal bez rodičů, byl 

málomluvný, neměl žádné kamarády a společnost mu dělala jen ochočená veverka, 

kterou našel coby mládě vypadlé z dutiny stromu a zachránil je. V době obléhání, kdy 

posádka hradu strádaly, neunikly Jankovi hladové pohledy spolubydlících, kteří už 

viděli jeho mazlíčka otáčet se na rožni. Aby předešel tak potupnému konci své jediné 

přítelkyně, rozhodl se hoch dát veverce raději svobodu a také tak učinil. Jaké bylo ale 

jeho překvapení, když se jeho chráněnkyně zanedlouho vrátila a v tlapičkách přinášela 

ořech z lískového houští, kterým byly porostlé strmé stráně pod hradem. Znovu a znovu 

se veverka vydávala na cesty za potravou a přinášela každý den množství olejnatých 

ořechů, které umožnily posádce přežít a ubránit se nepříteli, který nakonec odtáhl s 

nepořízenou. Velkou vděčností zahrnuli obyvatelé hradu svou zachránkyni, ale ta 

zmožena toliko námahou brzo uhynula.“ 
37

 

 

Zastavení č. 3 – Kaplice (parkoviště)  

Původně vznikla Kaplice ve 13. století jako trhová ves na obchodní stezce z Lince 

do Prahy. Na město byla povýšena v roce 1358. Ačkoliv byla Kaplice zmítána četnými 

požáry a většina budov pochází z 19. St., tak na kaplickém náměstí zůstalo zachováno 

několik staveb z období renesance, z nichž „nejhodnotnější je radnice s hranolovou věží 
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z roku 1555.“ 
38

 V roce 2012 prošlo náměstí rozsáhlou přestavbou, která ho výrazně 

osvěžila. Na místě staršího raně gotického chrámu ze 13. století, který byl zničen 

požárem v roce 1507, byl znovu vystavěn děkanský kostel svatého Petra a Pavla. 

Pozdně gotická dvoulodní stavba je sklenuta na tři střední pilíře síťovou klenbou. 

„V těsném sousedství kostela svatého Petra a Pavla stojí tzv. Český kostel, též kostel 

svatého Floriana, z doby kolem roku 1500.“ 
39

Byl založen na místě starší kaple (podle 

níž zřejmě získalo město své jméno).  

Zlomený luk – pověst o vzniku Kaplice 

„Před mnoha lety žil na Pořešín jeden rytíř, který rád samotný chodil na lov. Jednou 

lovil v pralese, který se rozkládal jižně od hradu. Tu pojednou vystoupil z houštiny 

obrovský medvěd a zdálo se, že se chce vrhnout na rytíře. Lovec rychle sáhl po svém 

luku, přiložil ostrý šíp s úmyslem skolit netvora. Ale luk se rozlomil vedví, a rytíř zde 

stál pojednou bez obrany a beze zbraně. V této největší nouzi slíbil postavit na tomto 

místě kapli, když mu nebe pomůže. Ve stejném okamžiku se objevil cizí rytíř, který zabil 

medvěda, ale hned na to se vzdálil a zmizel v temnotě lesa. Rytíř z Pořešína dodržel svůj 

slib. Stromy na tom místě byly pokáceny, byla vytvořena lesní mýtina a u cesty byla 

postavena kaple. Během doby se usadili u tohoto kostelíka zemědělci, řemeslníci a 

obchodníci a toto nově vzniklé místo dostalo jméno Kaplice, podle té kaple, která 

zavdala příčinu jeho vzniku.“
40

 

 
Zastavení č. 4 – rozcestí na Louzek  

Hrad Louzek byl vystavěn asi na přelomu 13. a 14. století na ostrohu mezi řekou Malší 

a Žďákovským potokem, na ochranu staré zemské stezky vedoucí z Českých Budějovic 

do Rakouska. Komu Louzek původně patřil nelze určit, protože se zde stýkalo 

Rožmberské, Pořešínské a Benešovské panství. Prvními známými majiteli hradu byli od 

roku 1423 bratří Jan a Hroch z Maršovic a synové Hrocha Jan a Hrošek. Po roce 1423 

jej získal Jan z Malovic. Jeho synové Jan, Diviš a Bohuslav 1. srpna 1448 Louzek 

postoupili Oldřichovi z Rožmberka a ten hrad připojil k novohradskému panství. 

Doslova se píše: „Lawzek panu Oldřichovi z Rožmberka roku 1448 dne 1. srpna v moc 
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dali.“ Od těch dob byl Louzek součástí panství Novohradského, v jehož seznamu z roku 

1541 je uváděn „Louzek zámek pustý“. 
41

 

Zde v okolí byla také osada Drochov, která je připomínána písemně již v r. 1349, kdy je 

zde uváděn Ulrich von Drochaw. Při sčítání v r. 1930 zde bylo 14 domů a 69 obyvatel. 

Patřil pod obec Všemeřice a byl to Drochův dvůr. V jižních Čechách se používal 

domácí tvar Drochy, které se však původně psaly Trochy. 
42

 Dnes jen zarostlá 

zbořeniště připomínají původní osídlení. Je zde však nově vzniklá zemědělská farma 

Drochov, která má původní jméno zaniklé obce ve svém názvu. Tato farma se 

specializuje na chov Skotského náhorního skotu neboli „Chlupaté krávy“. 

 

Skotský náhorní skot 

Původ se odvozuje od keltského dobytka oblasti severozápadní Skotské vysočiny. 

Toto plemeno dnes můžeme nazvat genovou rezervou. Nebylo totiž vystaveno 

moderním selekčním postupům a v nezměněné formě se chová již od 18. století. Tvrdé 

horské podmínky, skromná pastva a celoroční volný pohyb v přírodě ovlivnily 

konstituci a zdraví těchto zvířat. Zvlášť ceněná je vysoká odolnost, otužilost a 

nenáročnost. Nejrozšířenější zbarvení je červené od světlé až po tmavou hněď, dále 

černé a vzácnější bílé. Výška kohoutku u dospělých krav je 115-130 cm, u býků se 

pohybuje v rozmezí 120-140 cm. Hmotnost krav činí 450-550 kg, býků 700-850 kg.
43

 

 

Pověst 

„Na strmé skále nad Malší jsou trosky hradu Louzek, jehož majitelem byl zlý a krutý 

rytíř. Jednou přišel na hrad poutník z Jeruzaléma a varoval ukrutného hradního pána 

před spravedlivým trestem. Rytíř nedbal a vsadil nebohého poutníka do hradního 

sklepení, kde ho sužovali hadi, štíři, netopýři, mloci, ropuchy a krysy. Když vězeň 

zemřel, rozlezla se tahle odporná havěť po celém hradu. Zděšení obyvatelé uprchli a 

krutého pána ti jedovatí tvorové zaživa ukousali. Od té doby byl hrad neobydlen a 

poslednímu majiteli, který s nářkem a kvílením prochází v noci rozvalinami, už není 

pomoci.“
44
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Zastavení č. 5 – Svatý kámen  

Původ poutního místa Svatý Kámen sahá až do první poloviny 16.století, kdy se objevily 

legendy, vážící se k balvanu, rozdělenému na dvě části, ležícímu nedaleko Rychnova nad 

Malší. Podle pověsti se okolo roku 1500 zjevila pastýřům na tomto místě Panna Maria, 

obklopená nebeskou září a doprovázená prozpěvujícími anděly. Ti prý také rozdělili velký 

kámen na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude prostor mezi balvany tak 

velký, že jím projede vůz se senem, nastane konec světa. 

 

Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným 

balvanem, jež však brzy přestala svojí velikostí vyhovovat návalu zbožných poutníků. 

Klarisky proto brzy přikročily ke stavbě poutního kostela, zasvěceného Panně Marii 

Sněžné. Byl dokončen r. 1655.  To je dnešní presbytář - kněžiště - tedy prostor kolem oltáře 

v přední části kostela. Roku 1666 byly postaveny dvě rovnoběžné větve křížových chodeb, 

na východní straně zakončené kaplemi.45 

 

Legenda 

Roku 1634 porazil zedník z Rychnova nad Malší Šimon Stepinger strom, rostoucí poblíž 

posvátného kamene, aby měl dřevo na otop. Když však doma topil dřívím z uvedeného 

stromu, přiblížila se jeho tříletá dceruška k ohni tak neopatrně, že se na ní vzňal oděv. 

Zoufalý otec těžce popáleného dítěte si dělal výčitky, že porazil strom na posvátném 

místě, a svého činu hluboce litoval. Vroucně vzýval Pannu Marii Těšitelku 

zarmoucených, aby zachránila jeho dítě. Motlitba byla vyslyšena a dcerka se brzy 

uzdravila. Zpráva o této události se rychle rozšířila a lidé začali hojně navštěvovat 

podivuhodný kámen, kde prosili Pannu Marii o pomoc v nejrůznějších záležitostech.
 46

 

 

Zastavení č. 6 – Tichá  

Tvrz Tichá nejspíše vznikla v první polovině 14. Století. První písemná zmínka pochází 

z roku 1360 kdy majitelé tvrze Tichá, bratři Jan a Beneš z Velešína požádali Petra a 

Jošta z Rožmberka, aby se postarali o vyřízení jejich závěti. Roku 1387 koupil Tichou 

Oldřich z Rožmberka. Tvrz však existovala i nadále: sloužila jako sídlo rožmberských 

purkrabí a hejtmanů. Roku 1620 byla tvrz jakožto součást novohradského panství 

předmětem konfiskátu a získal ji hrabě Karel Bonaventura Buquoy. Roku 1789 nechal 
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Jan Buquoy přestavět tvrz na pivovar, avšak ani ten nefungoval příliš dlouho a v 

průběhu dalších desetiletí zcela propadl zkáze.
47

 Dodnes se z gotických součástí 

tvrze dochovala pouze mohutná čtvercová věž, do níž vede původní vstup v prvním 

patře. Věž se v roce 2012 dočkala rozsáhlé rekonstrukce. Opevnění tvořil vodní příkop, 

který byl napájen vodou z nedalekého rybníka. 

 

Zastavení č. 7 – Cetviny  

 

Cetvinská křížová cesta 

V roce 1883 vznikla křížová cesta vedoucí po jižní straně kopce Na Čepici. Tvoří ji 

jednoduché žulové kapličky, jejichž výklenky původně zdobily tradiční výjevy, které 

byly malovány na kovové destičky. Cílem křížové cesty se stala starší kaple v lese 

z roku 1827, zvaná Farská (podle okolního lesa, pro který se ustálil název Farský. Byla 

obnovená a rozšířená roku 1844 místními obyvateli. Uvnitř byly původně umístěny 

obrazy Panny Marie Cetvinské a Panny Marie Mariazellské. V roce 1894 vznikla na 

cestě o něco dál za Farskou kaplí ještě Jeskynní kaple, a to na místě starších kamenných 

božích muk (snad již ze 17.st.) s obrázkem Panny Marie Bolestné. Pod kaplí se nachází 

studánka, jejíž vodě byly od pradávna přisuzovány léčivé účinky. 
48

 V poválečné době v 

souvislosti se zřízením hraničního pásma areál křížové cesty velice zchátral a až v 

letech 2001 - 2004 provedly Lesy ČR celkovou rekonstrukci a na trase křížové cesty 

vysadily lipové stromořadí. 

 

Vodník a rusalka 

V dávných dobách žili u Cetvin na řece Malší vodník a vodní víla. Lidé jim přezdívali Boma 

a Boweib. Nebyli nijak bázliví, jak by si snad někdo mohl myslet. Rusalka ráda odpočívala 

při slunečných letních dnech na kameniny vyčnívajícím z vody a bavila se pozorováním 

svého obrazu zrcadlícího se na vodní hladině. Často jí bylo vidět, jak si češe své dlouhé 

krásné vlas. Občas také pozorovala sedláky pracující na loukách nebo ženy při praní 

prádla v řece. Nikoho z cetvinských nenapadlo vílu odhánět či ji jinak škádlit, a když se o to 

někteří mladíci z městečka pokoušeli, se zlou se potázali. Víla totiž podobná překvapení 

k smrti nesnášela. 
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Cetvinský vodník si šel jednou pro kus vepřového masa k řezníkovi. Když přišel do krámu, 

voda mu kapala ze šosu. Mazaný řezník poznal zákazníka, ale chtěl si být zcela jist. Řekla 

proto vodníkovi, aby prstem ukázal, které maso opravdu chce. Vodník zvědavci vyhověl a 

řezník mu v tom okamžiku velkým ostrým nože mu uřízl špičku prstu. Netekla žádná krev, 

jen voda vytryskla. Vodník přísahal zrádnému řezníkovi pomstu: „Utopíš se!“ Křivák si ale 

z vodníkových hrozeb nicnedělal, pro jistotu však nepil, nemyl se a nechodil ani k vodě. 

Trestu ovšem neunikl. Po čase se vydatně rozpršelo, řeznický mistr, jež rád vysedával ve 

svátek v hospodě, spěchal rychle domů. Přímo před svým domem zakopl, padl obličejem do 

dešťové kaluže a …….. utopil se. 49 

 

Zastavení č. 8 – Rašeliniště  

Před Vámi se na území 72,00 ha rozprostírá přírodní památka, Prameniště Pohořského 

potoka, která je tvořena loukami, prameništi a rašeliništi v údolí tří potoků. Důvodem 

ochrany je komplex vysokobylinných společenstev na lučních prameništích a v nivách 

potoků, krátkostébelných společenstev rašelinných pramenišť a menších rašelinišť s 

výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů
50

. Pro rašelištní a prameništní 

společenstva je významný výskyt mechorostů, zejména rašeliníků, klamonožky bahenní 

(Aulacomnium palustre) a ploníku tuhého (Polytrichum strictum).
51

 Na lučních 

prameništích jihozápadní části chráněného území roste početná populace ohrožené 

kýchavice bílé (Veratrum album).
52

   

 

Zastavení č. 9 – Stříbrné hutě 

 

V roce 1782 Josef Meyr, s povolením a finanční podporou vrchnosti, nechal zbudovat 

sklárnu Stříbrný Vrch, kterou mu hrabě Jan Nepomuk Buquoy ponechal v nájmu. Skláři 

si kolem huti vybudovali osadu. V roce 1794 došlo ve sklářské osadě k požáru, „…při 

němž shořela stáj a stodola, hospoda, ale samotný závod naštěstí utrpěl jen nevelké 

škody“.
53

 Stříbrné hutě vyráběly nejlepší křišťál v českých zemích, který byl schopný 

konkurovat i anglickému olovnatému křišťálu, a také rubínové sklo vyvážené do 

přístavních zahraničních měst. Za Meyrů se pravděpodobně začalo brousit po anglickém 
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způsobu (1798).
54

 A Meyer také „… jako první v Rakousku usiloval o udělení patentu 

na výrobu lisovaného skla“.
55

 Stříbrné hutě byly centrálním podnikem firmy Meyr do 

roku 1812, kdy jim panstvo odmítlo prodloužit nájemní smlouvu. 
 

Hutě poté převzal do 

své správy Jiří František Buquoy a Meyrové se odstěhovali ze Stříbrného Vrchu na 

Šumavu do Adolfova u Vimperka. Sklárna však skončila až 17. srpna 1881. Sklářská 

osada však nezanikla se sklárnou. Dřevorubci vystřídali skláře a postavily zde školu, do 

které, docházely děti z huti Bonaventura. Po 2. Světové válce byly Stříbrné hutě 

srovnány se zemí.
56

 

 

 

Zastavení č. 10 – Huťský rybník (Klauzy) 

Huťský rybník je jednou ze sedmi klauzur, které tvořily z technicko - historického 

hlediska velice významnou plavební soustavu, tzv. buquoyskou vodní cestu, 

vybudovanou v letech 1778 – 1783, díky návrhům vynikajícího matematika Ing. Jana 

Františka Reimera, kterého si najal Jan Nepomuk Buquoy
57

. Sloužila k plavení malých 

vorů a polenového dříví na Pohořském potoce, Malši a Lužnici. Klauzury a další úpravy 

břehů i den koryt sloužily pro posílení průtoku vody v době plavení dřeva. Některé 

technické úpravy jsou ještě místy patrné. Tato soustava vodních toků je unikátní tím, že 

jde o nejmenší toky v Evropě, které byly pro tento účel využívány. Za zmínku stojí 

určitě ještě další klauzury jako je Uhlišťský rybník, Pohořský rybník, Kapelunk, Tisový 

rybník a Zlatá Ktiš. Téměř všechny se v různém stavu dochovaly a obohacují krajinu 

jak ekologicky, tak esteticky.  

 

Huťský rybník má rozsáhlé mělké břehy, které postupně zarůstají mokřadní vegetací. 

Velkou část vodní plochy porůstají rdest vzplývavý (Potamogeton natans L.), přeslička 

poříční (Equisetum fluviatile L.). Z fauny je významný rak říční (Astacus astacus), z ryb 

zde žijí střevle potoční (Phoxinus phoxinus),  vranka obecná (Cottus gobio). Pravidelně 

zde hnízdí např. potápka malá (Tachybaptus ruficollis).
58
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Zastavení č. 11 – Kamenice – předlesí 

Kamenice, zvaná také jako předlesí, byla jednou z více jak 330 sídelních jednotek, které 

vznikly z iniciativy a z prostředků hraběte Jana Nepomuka Buquoye jako reakce na 

období 1770 – 1771, kdy Čechy díky počasí sužoval ukrutný hlad. Hrabě dospěl 

k závěru, že je potřeba osídlit dosud neobydlená místa na svém panství a tím zvětšit 

obdělávanou plochu. Tím hrabě nastartoval hospodářský a sociální rozvoj svého 

panství.
59

 

 

Poklad na Vysokém Kameni 

Před dávnými časy žila v Klení velice chudá žena s malým děckem. Slyšela, že ve skále 

na Vysokém kameni je ukryt poklad, který může získat, jestliže dodrží určitá pravidla. 

Na Velký pátek vzala černou slepici a děcko do náručí a šla na horu právě v tu hodinu, 

kdy se v kostele zpívají pašije. Jen v ten čas se otvírá skála a člověk se dostane 

k pokladu. Plna očekávání došla matka ke skále, která se skutečně otevřela. Bez 

rozmyšlení vstoupila do skalní sluje, kde bylo velké množství zlata a stříbra. 

 Oslepena bohatstvím drahého kovu odložila děcko na zem a nasbírala tolik zlata 

a stříbra kolik mohla jen unést. Spokojena vyšla ze skály a skála se za ní zavřela. 

Teprve teď si uvědomila, že zanechala dítě uvnitř. Marně matka naříkala a bědovala, 

ale nic jí to nebylo platné. Odešla domů a celý rok truchlila po zapomenutém dítěti. Za 

rok na Velký pátek se v patřičnou hodinu vydala ke skále Vysoký kámen, ale ne již pro 

poklad, nýbrž pro své dítě. Skála se opět otevřela a matka plna obavy vstoupila dovnitř, 

avšak jakou měla radost, když uviděla své dítě krásně oblečené, uprostřed třpytícího se 

zlata a stříbra. Dítě drželo v ručce rubínové jablko a mile se na matku usmívalo. 

S velkou radostí objala matka své dítě a udiveně si je prohlížela, přičemž poznala, že 

bylo o mnoho větší. Šťastná žena se domnívala, že se o její dítě po celý rok starala 

v rouchu oděná paní, která byla v tomto kraji často vídána, snad Panna Maria. 

Skála s pokladem se nacházela při jižní stěně vrcholu.
60

 

 

Vysoký Kámen, lidově „Slepice“ (865 m n. m.) z pověsti je druhým nejvyšším 

vrcholem „Slepičích hor“, které jsou součástí přírodní rezervace Soběnovská vrchovina. 

Na rozdíl od nejvyššího vrchu Kohout (871 m n. m.) má Slepice trochu rozsáhlejší 
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vrcholovou plošinu, která je součástí přírodní rezervace Vysoký Kámen. V této přírodní 

rezervaci žije mnoho zajímavých živočichů. „Je zde uváděno přes 160 druhů motýlů. 

Z těch významných je to třeba hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), 

charakteristický pro bučiny, nebo Píďalka černobílá (Thera albonigrata), která je vázaná 

na horské jedliny.“ 
61

 Nalezneme zde také významný horský druh plže – závornatku 

křížatou (Clausilia cruciata) a rezervace je také tradičním hnízdištěm výra velkého 

(Bubo bubo).
62

 

 

Zastavení č. 12 – Údolní nádrž Soběnov – Sokolčí 

Údolní nádrž Soběnov  byla vybudována již v roce 1924 a je tak nejstarší funkční vodní 

přehradou v jižních Čechách leží asi 6,5 km od soutoku říčky Černé s řekou Malší. 

Kamenná hráz je dlouhá 21 m a dosahuje výšky 8,5 metru. Vodní plocha je 3,9 ha o 

objemu 73,5 tisíce metrů krychlových vody. Její dno tvoří soustava pražců, 

zabraňujících zde velké rychlosti vody. Jde o zdrhovadla systému Bazika, instalována 

pro dřívější potřeby voroplavby. Význam nádrže také spočíval v jejím energetickém 

využití blízkou vodní elektrárnou v údolí Černé, kam byla voda z nádrže odváděna 

štolou a podzemním potrubím o výškovém rozdílu 59,5 m. 
63

 

 

Přehrada poskytuje vhodné podmínky pro sportovní i rekreační rybolov. Vedle původně 

se vyskytujících druhůryb pstruhového charakteru, rybáři vysadili do přehrady i některé 

kaprovité ryby, např. kapra obecného (Cyprinus carpio), plotici obecnou (Rutilus 

rutilus), jelce tlouště (Leuciscus celphalus) a lína obecného (Tinca tinca) 

 

Nedaleko se také nachází zřícenina hradu Sokolčí, který byl založen ve 13. Století 

pravděpodobně Benešem z Michalovic. To však není zcela jisté. Ve 14. Století se dostal 

do rukou pánům z Velešína a později do držení Rožmberků. Dodnes je patrné předhradí, 

hájené kdysi příkopem a valem. 
64

 

 

Za námi se nachází Hradišťský vrch, kde na jeho vrcholu můžeme nalézt zbytky 

pravěkého hradiště. Je elipsovitého tvaru o rozměrech přibližně 200 x 100 metrů.  Za 

hradiště považujeme výšinnou lokalitu (tj. lokalitu s náhlým terénním převýšením 
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větším než 20 m, a tím nejméně ze tří stran vyčleněnou od okolního terénu. 
65

 „Podle 

podoby a tvaru opevnění je lze datovat do mladší doby bronzové, tedy asi 1000 let před 

naším letopočtem.“ 
66

 

 

 

 

 

 

Zastavení č. 13 - Blansko 

 

První zmínka o Obci Blansko, původně Blanské nebo také Blánsko je z roku 1301, kdy 

byla v majetku Zdeňka ze Štemberka a poté v letech 1369-79 byla v držení Jana z 

Ledenic.  

 

Obec má obdélníkovou, mírně nepravidelnou náves, která nás zaujme svou rozlehlostí a 

upraveností. Severní frontu zde zdobí několik usedlostí postavených v německém stylu. 

Dále si na návsi můžeme prohlédnout pěkná sloupová boží muka zakončená kamennou 

pietou. Jižním směrem vidíme Kostel Sv. Jiří, vedle kostela se nachází hřbitovní zeď, u 

které můžeme nalézt barokní sochu sv. Jana Nepomuckého.  

Místo kostela zde stávala gotická kaple, zasvěcená Panně Marii, z ní zůstal zachován 

dnešní presbytář. V roce 1368 byla kaple rozšířena a zasvěcena sv. Jiří.
67

 

 

Pohřbený husita v kostele v Blansku 

Na levé straně lodi před hlavním oltářem se nachází v podlaze již se sešlapaným 

nápisem náhrobní kámen s kalichem a hostií. Lidová obraznost ho přiřkla podle toho 

znamení pohřbenému husitovi. V roce 1423 vypálili husité kostel v Kaplici a upálili 

v něm soběnovského faráře Petra. Podle vyprávění byl farář v Blansku nakloněn 

novému učení a umožnil pohřbít v kostele významnou osobnost husického hnutí. Proto 

nebyl tento kostel husity vydrancován a vypálen, jako jiné kostely v okolí.
68
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4.5 Demonstrace cyklistické naučné stezky  

 

4.5.1 Cíl demonstrace  

Demonstrace vytvořené stezky proběhne na skupině lidí různého věku, pohlaví a 

výkonnosti. Snahou bylo získat poměrně pestré spektrum osob. Tato skupinka absolvuje 

stezku za použití informačního materiálu, trasu předem nezná a orientovat se bude 

pouze podle mapy a popisu uvedeného v brožuře. Po dokončení sdělí účastníci své 

postřehy z cesty pomocí ankety. Cílem je získat informace o přehlednosti informační 

brožury, zda je mapa a popis trasy dostačující pro orientaci, přesnost určení 

informačních míst a také zájem o texty na těchto místech. Také chci získat zpětnou 

vazbu, co se týče náročnosti trasy, neboť je trasa poměrně dlouhá.  

Se skupinou jsem se vydal i já, ačkoliv by skupina měla absolvovat trasu sama, kvůli 

ovlivnění mou osobou. Držel jsem se ale vzadu a skupině jsem do cesty nezasahoval. 

Má přítomnost je ale potřeba z jednoho prostého důvodu, a to, kvůli přesnému určení 

místa, kde došlo k nějakému zaváhání v odbočení nebo třeba přejetí informačního 

místa. Upřesnění nedostatků sníží pravděpodobnost bloudění budoucích návštěvníků. 

 

4.5.2 Hodnocení demonstrace  

 

Vyhodnocení demonstrace jsem provedl na základě dotazníku (příloha 4, str. 66), na 

které odpovídali všichni účastníci.  

Dotazník jsem zvolil stejný jako např. Válek69, neboť tak můžeme výsledky porovnat 

s dalšími projekty naučných cyklotras. 

Otázky v dotazníku se vztahují k několika oblastem. 

První část poskytuje základní informace o dotazované osobě a její kondici, kterou 

posuzuje subjektivně. Problém se sebehodnocením tkví v podceňování či přeceňování 

sebe sama. Pro naše účely je však dostačující a případná četnost pohybových aktivit by 

nám stejně nezaručila určitou kondici. 
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Druhá část se zabývá spokojeností s informačním materiálem. Konkrétně jsou otázky 

směřovány na přehlednost a srozumitelnost materiálu, i na celkový dojem a na způsob 

získávání informačních materiálů při jiných výletech.  

 

Třetí část se týká pocitů, názoru na fyzickou náročnost a vhodnost umístění 

informačních zastavení. Tyto odpovědi jsou samozřejmě dost subjektivní a zejména 

náročnost je v úzkém vztahu s fyzickou kondicí. Na konci ankety je prostor pro návrhy 

a připomínky, které považuje za důležité.   

 

4.4.3 Průběh demonstrace 

 

Pro demonstraci cyklostezky jsem složil jednu větší skupinu účastníků. Skupina 

obsahovala jedenáct osob beze mne. A to čtyři ženy a sedm mužů ve věkovém rozmezí 

20 – 35 let. Přesněji dvě ženy ve věku 23 let, třetí žena ve věku 26 let a čtvrtá žena ve 

věku 20 let, což byla nejmladší účastnice. Tři muži ve věku 24 let, jeden muž ve věku 

21 let, a další ve věku 27 let, 30 let a 35 let, což byl nejstarší účastník demonstrace. 

Všichni účastníci byli průměrně zdatní jedinci nebo trošičku nadprůměrem. Já jsem se 

skupinou trasu absolvoval pouze jako pozorovatel. Všichni jsme vyjeli ráno z nedaleké 

vesnice vzdálené asi čtyři kilometry od začátku naší cyklostezky. Na „startu“ jsme byli 

okolo osmé hodiny ranní, kde si účastníci přečetli o plánované cestě, a pomalým 

tempem vyrazili po cyklostezce. Ve skupině byly dvě mapy s vyznačenou trasou a body 

informačních zastavení a jedna informační brožura. O něco rychlejší skupina vyrazila 

napřed. Byli jsme však domluveni, že na sebe počkáme u informačního zastavení. Než 

jsem s pomalejší skupinou dorazil do Pořešína, rychlejší skupina se stihla podívat i na 

nedalekou zříceninu. Ostatním jsme pohled na ni zprostředkovali skrze fotografie. 

Pohodovým tempem jsme pokračovali až do Kaplice, kde nás čekala druhá informační 

zastávka. Kaplice je snad jediné problematické místo na naší stezce, ale účastníci si s 

ním poradili poměrně obstojně. Někteří se chtěli jít podívat ke kostelu a tak jsme udělali 

ještě malinkou zastávku. Poté šlo vše v pohodě a my jsme se zastavili, až když účastníci 

zahlédli zde chovanou „chlupatou krávu“. V brožuře se dočetli, o co jde a tak spokojeně 

pokračovali dál. Projeli jsme Rychnov nad Malší a zastavili na dalším informačním 

bodě, kterým byl Svatý kámen. Kostel byl zavřený, to se však nevztahuje na Svatý 

kámen a tak jsme načerpali energii, někteří se napili ze zdejší studánky a pokračovali 
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jsme dál. Další zastávka obec Tichá. Krátké informační zastavení a hurá do Cetvin. Ve 

stínu pod kaštany dáme svačinku, něco si přečteme a pokračujeme dál. Přijíždíme pod 

tokaniště, kde nabízím možnost dokoupit zásoby, nikdo nechce a tak jedeme dál. Za 

chvíli jsme v Dolním Přibrání, a protože máme krásné počasí, skupina neodolá a jde se 

vykoupat do rybníka Mráček. Po další několika kilometrech se před námi objevují 

rašeliniště, další krátké zastavení pro vstřebání informací a jede se dál. Ocitáme se v 

Pohoří na Šumavě, odbočujeme doprava a bez větších problémů pokračuje vstříc 

Stříbrným Hutím. Poté co jsme vyjeli mírný kopeček, zastavujeme, a při kochání se 

dozvídáme něco o zdejších hutích. Další zastávka Huťský rybník. Napojujeme se na 

cyklotrasu 34 a pokračujeme směr, Žofín, zde si dáme něco dobrého v místní lesovně a 

vstřebáme další informace. Zatím všichni vypadají v pohodě. Ani v dalším úseku nebyl 

problém s orientací a tak v pohodě dorážíme do Benešova nad Černou. Zde si doplníme 

zásoby, zase něco přečteme a pokračujeme dál. Přijíždíme do Kamenice – Předlesí, kde 

máme dvě možnosti, podle toho kolik máme sil. Nikdo si nestěžuje a tak jedeme podle 

plánu. V půlce stoupání si ale kilometry vybírají svou daň a někteří začínají kolo tlačit. 

Poté co jsme se dostali na rozcení nás už ale čeká příjemná rovinka s mírným klesáním. 

Sjíždíme do Děkanských Skalin, kde se skupinka rozhodla znovu schladit v místní 

přehradě. Toto zastavení využíváme k dalšímu sběru informací. Přejíždíme hráz, a 

pokračujeme do Blanska. V Blansku musíme po silnici III. tříd, ale jen kousek. 

Odbočku na polní cestu nebylo obtížné rozpoznat a tak skupina zamířila k Malši. Podél 

Malše jsme v pohodě dojeli až do Kaplice, zde se začalo ozývat: „ á tady už jsme byli, 

tak to už je asi konec“. Samozřejmě nebyl, ještě jsme museli dojet do Kaplice nádraží, 

ale už toho bylo opravdu hodně. Ačkoliv je cesta poměrně dlouhá i se zastávkami nám 

trvala 9 hodin a 20 minut. Po cestě účastníci vyplnili dotazník, který jsem následně 

vyhodnotil. 

 

4.4.4 Výsledky demonstrace  

 

Dotazník pro účastníky obsahoval osm otázek, které byly rozděleny do určitých bloků. 

Z prvního bloku získáváme přehled o účastníkovi jako takovém a to: věk, pohlaví, 

subjektivní pocit o jeho zdatnosti, zdroje získávání informací pro výlety. Druhý „blok“ 

se zaměřuje na samotnou brožuru, která nás trasou provádí. A to hlavně poutavost, 

srozumitelnost a rozsah textů. Třetí „blok se poté zabývá trasou, její délkou, náročností, 
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vhodností a umístěním informačních zastávek. Dvě otázky v dotazníku mají volné 

odpovědi. Na zbylých šest se odpovídá výběrem z určených možností formou 

zaškrtávání. Samotné vyhodnocení dopadlo takto: na otázku za jak zdatného jedince se 

považuji, vybralo pět účastníků možnost -  velmi zdatní, tři jedinci vybrali možnost -  

průměrně zdatní a tři účastníci vybrali možnost - nepříliš zdatní jedinci. Tím se tedy 

testovaná skupina skládá z 54,55% méně zdatných jedinců, což pro testování 

cyklotrasy, shledáváme jako výhodné. Na otázku odkud získávají informační materiály 

pro výlety na kole, zaškrtlo osm účastníků - z internetu, zbylí tři zvolili všechny 

možnosti. Z jakých jiných zdrojů, ale nenapsali. Vyhodnocení další otázky, která se 

zabývala hodnocení kvality samotné informační brožury, a skládala se z pěti podotázek, 

které se známkovaly od 1 do 5, kde 1 je nejlepší. Přehlednost a přesnost mapy bylo 

ohodnoceno všemi účastníky známkou 1. Výsledek je logický, neboť byla použita 

standartní mapa 1:50 000, do které byla naučná cyklotrasa zanesena. Poutavost textů 

byla ohodnocena jedním účastníkem známkou 1, šesti účastníky známkou 2 a čtyři 

účastníci dali známku 3. To nám průměrnou známku dává 2, 27, což považuji jako 

úspěch. Rozsah textů byl ohodnocen pěti účastníky známkou 1, pěti známkou 2 a jeden 

dal známku 3. Průměrná známka je tedy 1,63 s to, dle mého, není zlé. Srozumitelnost 

textů ohodnotili všichni známkou 2.  

 

Celkový dojem z informační brožury byl pětkrát ohodnocen známkou 1, třikrát 

známkou 2 a třikrát známkou 3, což nám dává průměrnou známku 1,81. 

Další soubor otázek se týkal samotné naučné cyklotrasy. První z těchto otázek se týkala 

fyzické náročnosti trasy. Pět respondentů považovalo trasu za středně náročnou, 

zbylých šest hodnotilo trasu vysokou náročností. Druhá z otázek se týkala odstupů mezi 

jednotlivými informačními zastávkami. Na tuto otázku odpověděli všichni – úměrné. 

Další otázku, umístění informačních zastávek na trase z hlediska prostředí a 

bezpečnosti, ohodnotili všichni respondenti jako vhodně zvolené. Na další otázku, která 

se ptala na to, jestli je oblast, ve které se cyklistická naučná stezka nachází vhodná pro 

cyklistiku, odpověděli všichni - vhodná. 

 

Poslední otázka se týkala celkového hodnocení cyklistické naučné stezky. Pět účastníků 

demonstrace ohodnotilo cyklistickou naučnou stezku jako velice zdařilou a šest jako 

průměrnou. U poslední otázky měly účastnící napsat své návrhy a připomínky. Zde 
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několikrát padla připomínka na délku trasy a také na nedostatek kiosků po cestě. 

K informačním materiálům návrhy ani připomínky nikdo neměl.  

 

Z výsledků uvedených odpovědí tedy vyplývá, že naučná cyklotrasa je zvolena relativně 

správně, informace na zastaveních jsou dostačující, avšak trasa získává status obtížná až 

velmi obtížná. Příčina je samozřejmě délka, cca 81 km. Ukázal to i čas, který jsme se 

skupinou potřebovali na její ujetí. Tento problém se však dá vyřešit rozložením trasy na 

dva dny, míst na přespání je několik, např. Tokaniště za Cetvinami, Lesovna Žofín, 

Kemp v Černém Údolí atd. Z dotazníku, také vyplývá, že všichni účastnici získávají 

informace o oblasti hlavně z internetu. Proto bude potřeba vytvořit webové stránky, kde 

budou texty k jednotlivým zastavením, bude zde také možnost stáhnout si informační 

brožuru a trasu v souboru gpx. 
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5. DISKUSE  

Ve své práci jsem vytvořil projekt naučné cyklotrasy, která podle mého názoru 

poukazuje na krásy zdejší oblasti ve velké míře. Snažil jsem turistům, v našem případě 

cykloturistům, předat zajímavé informace o přírodních a kulturních památkách 

Novohradska. Zároveň jsem se snažil cestou příliš nezasahovat do chráněných území. 

Bohužel statut přírodního parku dostatečně nezajišťuje potřebnou legislativní ochranu 

přírodních hodnot celého území. O to horší je, že v poslední době došlo ke změně dříve 

souhlasného postoje místních samospráv a aktuální návrhové řízení chráněné krajinné 

oblasti bylo zastaveno. Ačkoliv Novohradské hory stále nedosáhly na statut chráněné 

krajinné oblasti, je potřeba si uvědomit, že jsou velice významnou krajinou, ať už 

z hlediska flory či fauny. 

  

Největší problém shledávám v rozlehlosti daného území, a tím i vzdálenosti mezi 

jednotlivými stanovišti s informačními panely. Důsledkem toho je, že jde velice špatně 

vytvořit zajímavou, ale zároveň ne příliš těžkou trasu. Trasa Zapomenuté Novohradsko 

má cca 81 km, což ji vyřazuje z použitelnosti jako jednodenní školní výlet. Jde však 

rozložit třeba na dva dny, míst na přespání je několik, např. Tokaniště za Cetvinami, 

Lesovna Žofín, Kemp v Černém Údolí atd. Je ale potřeba cestu předem naplánovat, což 

pro někoho je velice nepříjemné. 

 

Důležité vyústění mé práce je informační brožura. Společně s webovými stránkami, jež 

zatím suplují informační cedule, které by měly být umístěny přímo na naučné 

cyklotrase. Demonstrace nám potvrdila, že lze trasu absolvovat jen s informační 

brožurou, bez výskytu informačních tabulí přímo v terénu. Pokud by se v budoucnu 

nepodařila zrealizovat stavba informačních tabulí, předpokládám, že by se mohla 

brožura distribuovat v informačních centrech. Ovšem pravdou zůstává, že informační 

centra zůstávají opomenuta, poukazují na to i výsledky dotazníku. Možná by bylo ještě 

lepší, aby tabule zastoupily malé štítky s QR kódy, které by nesly požadované 

informace. Toto řešení je i finančně méně náročné.  
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6. ZÁVĚR  

Projekt naučné cyklotrasy v Novohradských horách splnil všechny cíle, které byly výše 

uvedeny. Informační brožura dokáže zastoupit tabule v terénu, díky webovým stránkám 

bude trasa více propagována, a ačkoliv QR kódy nejsou ještě tak používány širokou 

veřejností, své místo si na trase určitě zaslouží.  

 

Pokud se trasa dostane do podvědomí návštěvníků zdejšího kraje, věřím, že zaujme, a 

posílí tak návštěvnost do této neprávem zapomenuté oblasti. Dalším úspěchem je to, že 

díky naučným cyklotrasám jsou návštěvníci nenásilně vedeni mimo chráněná území, 

která by jinak mohli nenávratně poničit.  

 

Má práce byla ověřena skupinou respondentů, kteří se zúčastnili demonstrace projektu 

naučné cyklotrasy v Novohradských horách. Výsledkem bylo poměrně solidní 

hodnocení. Doufám tedy, že si trasa své místo v této oblasti najde a bude hojně 

využívána. 
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Příloha 1: Mapa a výškový profil naučné cyklotrasy „ZAPOMENUTÉ NOVOHRADSKO“ 
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Příloha 2: Logo naučné cyklotrasy  
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Příloha 3: Ukázka značení informačního zastavení 
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Příloha 4: Dotazník pro účastníky demonstrace projektu naučné cyklotrasy v   

     Novohradských horách 

 

 

1. Pohlaví a věk 

 Žena     Věk ……………. 

 

 Muž 

 

2. Považuji se za 

 velmi zdatného jedince 

 

   průměrně zdatného jedince 

 

 nepříliš zdatného jedince 

 

3. Informační materiály pro výlety na kole získávám:  

 v informačních centrech 

 

   na internetu 

 

 od známých 

 

 z jiného zdroje ………………………………………………. 

 

4. Hodnocení informačního materiálu na škále 1-5 (1 je nejlepší): 

Přehlednost a přesnost mapy   1 2 3 4 5 

Texty - poutavost    1 2 3 4 5 

Texty - rozsah    1 2 3 4 5 

Texty - srozumitelnost  1 2 3 4 5 

Celkový dojem   1 2 3 4 5 

 

 

5. Zhodnocení trasy 

a) Fyzická náročnost 

  Vysoká 

 

  Střední  

  

 Nízká 
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b) Odstupy mezi jednotlivými informačními zastávkami považuji za 

 Příliš krátké 

 

  Příliš dlouhé 

 

  Úměrné  

 

c) Umístění informačních zastávek z hlediska prostředí a bezpečnosti považuji za 

  Vhodně zvolené 

  

 Nevhodně zvolené 

 

6. Oblast, ve které se stezka nachází, je podle mého názoru pro cykloturistiku 

 vhodná 

 

 nevhodná 

 

 

7. Celkově hodnotím cyklistickou naučnou stezku jako 

 Velice zdařilá 

 

 Průměrná 

 

 Nezdařilá 

 

8. Návrhy a připomínky k cyklistické naučné stezce a informačním materiálům: 
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Příloha 5: Informační brožura 

 

 


