
FOTOALBUM                                        HONY ŠAFRA 

ŠUMAVA 
Cyklozájezd 7. 5. – 10. 5. 2009 



Zájezd zrealizovala CK CYKLOTUR 

pro skupinu cyklistických nadšenců    

z královéhradecké „zdrávky“ a jejich 

rodinných příslušníků. 

V prezentaci jsou s výjimkou několika 

veřejně přístupných historických 

pohlednic použity výhradně moje 

fotografie. 

 
Pokud se mé komentáře někoho dotknou, 

mohu mu slíbit, že to příště postihne zase 

někoho jiného. 

 

                                   Hony Šafra 



Účastníci zájezdu (dále jen ÚZ) se scházejí…  

(Půl)den první 

 7. 5. 2009  v asi 14.30 hod 

 

 

Nakládání a odjezd od budovy 

školy autobusem na trase 

Hradec Králové - Kvilda 



..vzájemně okukují sebe i vybavení, …a snášejí hromádky zavazadel. 



Autobus přijel včas a předznamenal bezchybnou organizaci. 



Cesta přes Prahu se nečekaně protáhla, ale zbyl i krátký čas na 
fyziologickou přestávku za Prahou. 



Tohle je „náš“ „krasavec“, 

který nás k večeru (krátce po 

20. hod.) dovezl až do Kvildy 



Den druhý 

8. 5. 2009 

 

Kombinované cyklisticko-pěší putování  

Kvilda – Antýgl - Prášily 



Tady jsme se ráno probudili. 



Malá horská obec a turistické středisko zimních sportů Kvilda se 

nachází uprostřed Kvildských plání na Šumavě u soutoku Teplé 

Vltavy s Kvildským potokem v nadmořské výšce 1058 m. Ves  je 

nejvýše položenou obcí v České republice.  

Obec se rozprostírá v údolí Černého potoka, který se zde spojuje 

s potokem Jezerním. Společný tok je již nazýván Teplou Vltavou. 

Jméno Kvilda původně patřilo lesu, v němž byla již v polovině 

14. století připomínána naleziště zlata. Od roku 1366 kolem 

procházela jedna z větví Zlaté stezky. Na přelomu 15. a 16. století tu 

byla založena dřevařská osada. První zmínky se datují do roku 

1569. 

V roce 1794 vznikla v Kvildě sklárna, která proslula zejména 

v 19. století lidovými obrázky malovanými na skle.  

 







Pseudogotický kostel sv. Štěpána 

Čelní stěny kostela jsou kryty šindelem 



Ranní zatápění (naštěstí dřevem) 



Kvilda s ranním přízemním mrazíkem 



Půvabná „paní šéfová“ 

ÚZ  již netrpělivě čekají na pokyny.  

V 9 hodin je odstartováno 





„Král Šumavy“ shora 

Opouštění Kvildy 



Z původní zástavby toho asi moc nezbylo. V klasickém duchu však rostou nové 

a nové penziony. 



Ráno na Kvildě 







Filipova Huť – v pozadí Roklan (Prsy Matky Boží) , druhá nejvyšší hora Šumavy 







1193 m.n.m. 



Ač se to nezdá, jedeme sem s kopce. 



Pro nás málo známá podoba oslav osvobození 



Modrava      (ti dva vlevo k nám nepatří, ti nahoře ano) 

ÚZ 



Tudy odjíždíme z Modravy a podél Vydry míříme na Antýgl 





Vydra 



Vydra 







Královácký dvorec Antýgl  
Králováci byli němečtí kolonisté, podléhající přímo českým králům. Neměli robotní povinnost, volili si vlastní rychtáře a měli i jiné 

výsady. 



 
Králováci byli původně dřevorubci a zemědělci, později skláři. Vedli 
dosti izolovaný život na svých rozlehlých dvorcích a často se řídili 

velice zvláštními zvyky. Jejich výsady postupem času ztratily 
význam.  

 
898 m.n.m. 



Z Antýglu pěšmo podél Vydry – 

cyklistům vjezd zakázán 











Bezejmenné přítoky Vydry 



Fotit se musí, fotit je co… 













Vydra pod Turnerovou chatou Vydra na Turnerově chatě ☺ 



Turnerova chata 800 m.n.m. 



Nezlobit, občerstvit 

a ťapat opět 

pěšmo zpátky na 

Antýgl ke kolům! 





Působením vířící vody vznikají na balvanech ze dvou různě tvrdých materiálů 

miskovité útvary – šumavské hrnce o různé hloubce 





Zpátky na Antýglu – věžičky na dvorcích jsou typickým králováckým znakem. 



Královácké dvorce měly vlastní rodinné kaple. 

Každá doba má své věžičky. 





Geologický park Antýgl 





Kostel Nejsvětější Trojice z počátku 19. stol. – 
 částečně krytý šindelem 

Původně dřevařská osada založená 

počátkem 18. století. 

845 m.n.m. 

 



Budovy tradičně kryté šindelem. 

Srní 



ÚZ v Srní ☺ 



Sakrální památky jsou 

na Šumavě buď v 

perfektním stavu nebo 

totálně zničené. 





Nemá-li člověk na foťáku panoramatickou hlavici, musí si poradit jinak. 



Panoráma u Velkého Boru 



Sláva, bude přestávka…. 



Jídlo – světlý okamžik dne.  



Zaměstnat je třeba nejen orgány 

šlapací, ale i mluvicí. 



V okolních lesích roste hojnost hub, 
hlavně hřibů, křemenáků a 

dělostřeleckých granátů 

883 m.n.m. 

To je informací! Na takovou tůru se 

může vydat jen člověk gramotný… 



Až k Prášilskému jezeru se na 

kole vyjet nedá, poslední část 

cesty se musí absolvovat 

pěšmo. 

Cyklista šlape a šlape, a najednou je z něho alpinista. 



Tzv. Stará jímka – ledovcový pozůstatek, přejít lze jen po 
povalovém chodníčku 



Prášilské jezero 



Jezero se rozkládá v ledovcovém karu, modelovaném v rule a žule, který má tvar obráceného 

kužele s vrcholem posunutým k jezerní stěně, jež ční nad jezerem do výšky 150 m. 

Samotné jezero leží v nadmořské výšce 1080 m. Tvar jezera je okrouhlý s délkou 280 m a šířkou 

180 m; obvod je 730 m. Jeho plocha se uvádí 3,91 ha, podle jiných pramenů 3,72 ha - zřejmě 

podle obsahu vody v době toho kterého měření.  Průměrná hloubka činí 7,5 m, v nejhlubších 

místech dosahuje až 15 m, ale odhaduje se, že jezero může mít místy hloubku až 30 m. 

Prášilské jezero je napájeno vodou ze sběrné oblasti o ploše 0,542 km2. Hlavním přítokem 

vody  je potok, který pramení na svahu Poledníka.V jezeře,je zadrženo 275.000 m krychlových 

vody.  

 



Kachny tady parazitují na turistech, 

tahle si dokonce přišla s fotografem 

pokecat. (To byla debata! Ona mluvila kachninou a 

fotograf je hluchý…) 

 



Tento památníček je na břehu Prášilského jezera  na 
památku studenta Otakara Kareise, který bohužel 
podcenil hloubku jezera  - v roce 1927 se tu utopil. 

In memoriam 

Cand.Rer.Mat. 

 

OTTOKAR KAREIS 

 

Qui in undis muius lacus 

julio mense anni 1927 

im flore iuventutis 

animam Exspiravit. 

 

Vita tur erat 

omnis spes nostra 

mors tua 

immensis dolor. 

 

 

Posmrtně 

kandidát věd 

matematických.  

Otakar Karejz  

 

Který na dně (ve vlnách) 

tohoto jezera 

v měsíci červenci roku 

1927 

v rozkvětu mládí 

duši svou vydechl. 

  

Život (tvůj)  

i veškteré naděje naše  

byly zmařeny smrtí tvou  

nezměrnou a bolestivou 

 



ÚZ (nevím proč) připomínající selátka kolem… 

☻ 

ÚZ - individualistka  











Chlazení 

přehřátých 

organismů, 

 

ovšem kachna je 

nejlepší přehřátá na 

pekáči. 



Z Prášilského jezera je to už do 

Prášil kousek samospádem. 



Prášily v roce 1930. 

 

Kostel přežil válku, ale nepřežil komunisty. 

Armáda nepřizpůsobivých (či nepřizpůsobivá armáda? – asi v 

tom není rozdíl) ho v osmdesátých letech přebudovala na 

kulturní středisko a pak ho vyhodila do povětří. Okolní vesnice 

dopadly hůře - byly použity jako terče pro cvičnou dělostřelbu a 

zanikly. 

Obec dnes shání peníze na menší repliku kostela. 

Tato horská ves (původní název Gattermayerova huť) 

vznikla při sklárně v polovině 18. století. Prášily se 

rozprostíraly na svahu hor Ždánidla, Poledník a 

Formberg na obou březích Prášilského potoka. 

Místní sklářské hutě se specializovaly na výrobu 

zrcadlového skla a jejich provoz skončil roku1824. 

Areál sklárny pak sloužil jako výrobna ručního papíru, 

která v roce1933 vyhořela (ruční papír, který se zde 

vyráběl, byl dodáván pro prezidentskou kancelář). 

Významné středisko rekreace a turistiky z období    

1. republiky po odsunutí německého obyvatelstva a 

začlenění do vojenského výcvikového prostoru Dobrá 

Voda takřka zaniklo. V období komunistické vlády 

byla obec pro veřejnost uzavřena, počet obyvatel 

klesl až k 50. Z místních částí tak zůstalo zachováno 

jen samotné sídlo Prášily, ostatní místní části zanikly. 

. 

Prášily 





Místní umělkyně (umělci) pomalovali kdejakou volnou fasádu 



Slovesnost 

hostinských 

však nezůstává 

za malíři 

pozadu. 

 



Hostinec U Michala. 
Tady většina ÚZ večeřela. 



Chov amerických bizonů 





Tento jehličnan na skále …                    ./. 



…je vlastně bonsai v místní botanické minizahradě 



Jako náhradu za neexistující kostel nám 
domorodec doporučil nově upravenou 

kapličku  sv. Prokopa. 

Svatý Prokop je v tomto kraji poněkud méně obvyklý 

světec, patří spíše do českého vnitrozemí. Je o něm 

známo, že zapřáhl čerta do pluhu a vyoral s ním 

hlubokou brázdu, např. od kláštera sázavského ke 

Kouřimi. Asi proto se ke sv. Prokopovi hlásí i horníci. 

Portál kaple 



I zde má sv. Prokop po ruce čerta 

Z interiéru 

kaple 



Soukromé penziony rostou jako z vody, 

zato hospodaření české armády  znamená 

především zkázu na vlastním území. 

Bývalá fara a škola.  



Záznam trasy Kvilda- Antýgl -Prášilské jezero-Prášily  na GPS-navigaci  



Den třetí 

9. 5. 2009 

 

V průměru s  kopce, ve skutečnosti do 

kopce. 

Z Prášil oklikami na jezero Laka a do hotelu 

Engadin v Železné Rudě. 



Chata Klubu českých turistů stála v Prášilech již za 1. republiky. 



Štábní porada – blíží se startovní 9. hodina 

ÚZ 



Tady nevím:    že by kontrola technického stavu vozidla? 

Nasadit „kokos“ a 

můžeme vyrazit 



Oproti  původnímu předpokladu jedeme nejdříve s kopce. 



Přes říčku Křemelnou, ale 

jinak několik kilometrů lesem 

stále do kopce 



Hrobka sklářské dynastie Abelů v zaniklé obci Hůrky 

I obce mají na Šumavě své náhrobky. 



Zbytky zničeného hřbitova. 
Odkud asi pochází dnešní vandalismus? 



A kdopak asi postřílel tyto československé občany? 





Hůrka s kostelem a 

hotelem Laka (kdysi). 

Pozůstatky kostela (dnes) 



Pamětní deska na Dr. Jos. Klostermanna, otce spisovatele Karla K. 

Hůrka se proslavila světově známou sklárnou na výrobou litých zrcadel. Tato v té době unikátní zrcadla se vyvážela do celé 

Evropy i zámoří. Založení osady se datuje na rok 1732 pod názvem „Česká hut“ (Böhmischhütten). Sklárny přestaly být 

postupně od roku 1852 pro tehdejších 558 obyvatel obživou. V tomto roce prodala rodina Abelů Hůrku knížatům 

Hohenzollern ze Sigmaringenu. Hlavní pracovní náplní se zde stalo dřevorubectví. Zajímavé zde také bylo, že obyvatelé 

panství Hůrka žili na králováckém území a mohli proto o sobě rozhodovat sami. Každý majitel skláren na králováckém území 

byl povinen zajistit svým zaměstnancům bydlení a pozemky nezbytně nutné pro obživu. Obyvatelé dostali obvykle pro svoji 

potřebu kus louky na pasení jedné až dvou krav a pole na pěstování brambor, lnu a ovsa. 



Čas od času se čelo a závěr našeho 

pelotonu nacházely na stejném místě 

Křížek v místě bývalého kostela na Hůrce 



1015 m.n.m. 



Po přestávce na Hůrce jsme 

se zakousli do dalšího 

stoupání k jezeru Laka. 



Jezerní potok 



Jezerní potok 



1096 

m.n.m. 



Jezero Laka 





Výborně, jezero nám nikdo neukradne. 



Kam já jsem se to až vydrápala? 

aneb     Nezdolné ÚZ 





Přednášková plošina 
Cyklopark(oviště) 

Odpočivadlo Jsme tu, výš už to nejde… 









Kolega hlušec zakládá rodinu a nenechá se přitom rušit. 



Vzájemná opora 





To je hrozné. Člověk se vypraví v květnu do hor a ona je tam obleva. 



Světýlko na konci tunelu 



Pohled s Hůrky do údolí 



Nad Novou Hůrkou 



Nekonečná záplava 

velkých blatouchů 



Nová Hůrka 



Nová Hůrka 





Konečně napajedlo!  



Tady nezmrzneme… 

…ale ticho! Ať nevzbudíme bestii…. 



Z neobvyklé výzdoby 



I 

Několik ukázek z neobvyklé 

výzdoby penzionu. 



Bramboračka – dobrou chuť! 



Konec poledního lenošení a zase šlapat! 







Ohlédnutí -  tam vzadu kousek pod 

obzorem leží bývalá Hůrka i jezero Laka 





I 



0792 

Žízniví dravci čekají na opozdilce. Za trest hospodu stejně nenajdou. 





Asi nejhezčí část našeho putování. Říčka Křemelná. 







920 m.n.m. 



Kaple ve Zhůří 

















1053 m.n. m. 

…a jedeme s kopce   ☺ 



Bývalá Gerlova Huť 





Cyklistický cíl dnešního dne 



Ještě procházka do lesů, vod a strání nad hotelem 





Mně už se vlastně nikde chodit nechce, jdi sám… 















Záznam trasy 

Prášily – jezero Laka – 

Železná Ruda  

na cyklonavigaci GPS – 

Garmin. 



Den čtvrtý 

10. 5. 2009 

 

Volný program – odjezd 

(koupání v Německu, 

cyklistika v Česku, 

prohlídka Železné Rudy) 



Ranní pohled z hotelu Engadin 











Velký Javor – nejvyšší vrchol Šumavy (už na německé straně) 



Ruda kdysi Železná, nyní spíše Vietnamská 

Prohlídka Železné Rudy 





Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy, dokončen r.1732, báň r.1777 



Farní domov pro poutníky 

Na přání a náklady hraběte Wolfa Jindřicha Nothafa 

z Wernbergu byl kostel vybudován na místě původní kaple 

v letech 1729 – 1732 a to v barokním stylu.  Mezi jeho 

zvláštnosti patří půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule 

s hvězdou - kostel je zasvěcen  

Panně Marii Pomocné z Hvězdy.  

Menší věžička s hlavním vchodem byla k hvězdicovému 

půdorysu kostela přistavěna v sedmdesátých letech         

18. století. Celá střecha je krytá šindelem a obtížný krov 

zhotovil tesař Matyáš Lehner. Vnitřní vybavení pořídil Johan 

Georg Hafenbrädl  a můžete se zde pokochat mariánským 

oltářním obrazem, který je jednou ze dvou kopií obrazu 

Madony s dítětem od Lucase Cranacha. V kostele je ještě 

pět postranních oltářů, křtitelnice ze Šumavské žuly, lustr ze 

šumavského skla nebo třeba náhrobní epitafní desky 

z kehlheimského mramoru s erby členů rodu Hafenbrädlů.  

 







Interiér kostela 





Zámeček, nejstarší budova ve městě, dnes muzeum hraček a motocyklů, pizzerie 



Městský úřad 



Železná Ruda - centrum 





Lékárny 





Kaplička na konci města 











I 



Vila rodu Abelů – sklářů, nyní muzeum Šumavy 

Sklárny rodu ABELE založil Křišťan Ferdinand 

Abele, ovšem největšího rozmachu dosáhly za 

jeho syna Jiřího Kryštofa. Ten zaměstnával 1800 

lidí v několika zemích. Po jeho předčasné smrti 

v r. 1833 podnik úspěšně vedl jeho bratr 

Ferdinand (viz obraz) , bývalý námořní 

dělostřelecký  důstojník, jako poručník  jeho dětí-

dědiců. Po dosažení plnoletosti se podniku ujal  

Jiří Kryštof Mikuláš, ale on a jeho sourozenci 

vedli nákladný a rozmařilý život, podnik zadlužili 

a ten propadl věřitelům. 

 



Původní osada vznikla v první polovině 16.století 

při říčce Řezná na důležité obchodní stezce 

z Čech do Bavorska, při nalezištích železné rudy -

 odtud také pochází název města. Roku 1849 

dostala osada statut městyse a nový majitel Kníže 

Hohenzollern-Sigmaringen rozšířil v roce 1852 

území na více než 6.000 ha. Koncem 19.století 

nabylo město na významu vybudováním 

železniční tratě z Plzně do Bavorska s nejdelším 

tunelem v tehdejším Rakousko – Uhersku. Od 

konce 19. století dochází k rozvoji cestovního 

ruchu. 

Železná Ruda 

„Vykřičená čtvrť“ (nebo jak se to decentně řekne?) 





Který cyklista dostatečně nepije, je mrtvý Originální ukazatel „ K WC“, pardon, QC 

Nově (teprve) budovaný penzion a 

občerstvovna KANDAHAR 





Nakonec tedy nezbylo, než 

nasednout do autobusu a 

nechat se odvézt zase domů. 

Následující fotografie jsou 

pohledy z autobusu, které se 

nám objevily, když jsme 

sjížděli z vrcholů Šumavy do 

nižších poloh. 























Prahou jsme tentokrát projeli jako 

namydlený blesk, ale fyziologická 

přestávka byla stejně nutná.  

V Hradci Králové jsme byli kolem            

19. hodiny, tedy ještě za světla, což bylo 

docela příjemné. 

 

Za celý výlet na nás nespadla ani kapka 

deště. Odjížděli jsme den po dešti a 

druhý den po našem návratu už zase 

pršelo. 

             Tak zase někdy….. 

http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/Cesty/Cesty.htm

