Český Krumlov na kole i pěšky 22. - 26. července 2020
Účastnilo se: 28 cyklistů a 14 pěších
Vedla: D.Jotovová
Kvůli koronaviru nám zrušili ubytování v Příbrami, kam jsme v červenci plánovali dva
zájezdy na kole. Proto jsme rychle zajistili ubytování v Českém Krumlově. Přihlásili se i pěší,
takže jsme měli možnost kombinovat a jezdit na kole i chodit pěšky.
Ve středu 21.7. jsme kolem poledne dojeli do Třeboně a po složení kol cyklisté vyrazili na
trasu. Vedla nejprve plochou krajinou Třeboňské pánve do Borovan. Tam přijeli i pěší
s autobusem a všichni jsme si prohlédli barokní klášter a někteří zajeli i k rodnému dvorci
Jana Žižky z Trocnova. Cyklisté pokračovali přes Holkov, kde je muzeum koněspřežky do
Římova a dále přes kopce do Českého Krumlova. Pěší šli z Pašinovic podle řeky Stropnice do
Římova. Někteří prošli Křížovou cestu a všichni se šli podívat do kostela sv. Ducha, který je
spolu s Křížovou cestou a Loretánskou kaplí národní kulturní památkou. Pěší i cyklisté se
ubytovali na kraji Českého Krumlova a hned vyrazili do města, aby zjistili, jak to skutečně
v Krumlově vypadá. A byli jsme nadšeni - málo turistů, spousta hospůdek, mnoho lodí a vorů
na řece, nádherná silueta zámku a věží.
Ve čtvrtek šla pěší skupina na celý den do Krumlova a cyklisté si dali za cíl Kleť 1074 m.
Museli jsme nejprve vyjet nad město, potom lesní cestou kolem Kletě a zamířili jsme ke
klášteru Zlatá Koruna a dále na zříceninu hradu Dívčí kámen. Cestou jsme potkávali mnoho
turistů, hlavně rodinky s dětmi a kočárky. Dojeli jsme do Holubova a k lanovce na Kleť.
Někteří stateční vyjeli na kolech, jiní použili lanovku, která vyvezla i kola. Jízda byla
zážitkem, jednosedačková lanovka jela snad půl hodiny. Poseděli jsme v chatě a pojedli
polévku, k ní pivo. Cestou dolů jsme pomohli rodince, jejíž dcera havarovala na koloběžce a
musela pro ni přijet záchranka. Večer jsme šli obdivovat město, posedět na nábřeží a
pozorovat lodě a rafty.
V pátek jsme naložili kola a všichni odjeli do Frymburka. Cyklisté jeli přes Lipno a podél
Vltavy do Vyššího Brodu a Rožmberka a dále do Krumlova, někteří jeli po silnici, jiní po
cyklostezkách, ale všichni si užili. Pěší šli z Lipna přes hráz přehrady, pěknou cestou kolem
řeky do Vyššího Brodu. Cestou někteří navštívili slavnou Čertovu stěnu s výhledem na
Čertovy proudy. Ve Vyšším Brodě navštívili klášter , jediný živý cisterciácký mužský klášter
v Čechách (jediný ženský cisterciácký je v Předklášteří u Tišnova Porta Coeli).
A večer zase do města, projít si park, podívat se k zámku, kde se konala barokní noční
prohlídka.
V sobotu byl volný program, někteří cyklisté jeli do sv.Jana nad Malší, pěší jeli do Budějic
nebo Rožmberka místní dopravou. Skupinka cyklistů jela do Českých Budějovic a k cestě
zpět využila vlaku s cyklovagonem. Cyklovagon je originální, nakládání provádějí dva
brigádníci, cyklisté se jen vezou krásnou krajinou.
Večer jsme se zase sešli ve městě, abychom naposled prošli úzkými uličkami, přes mosty přes
Vltavu, kolem zámku. Byla sobota a turistů , většinou českých, znatelně přibylo.
V neděli jsme se rozloučili s ubytováním i s Krumlovem a vyjeli směrem domů. Cyklisté jeli
přes Kájov, Boletice a Lhenice do Netolic, pěší se svezli autobusem do Zlaté Koruny a
prohlédli si ji. Je to bývalý cisterciácký klášter, patří státu a je národní kulturní památkou.
Pěší si ještě vyjeli lanovkou na Kleť a užili si výhledů.
V Netolicích jsme naložili kola a odjeli směrem domů. Ještě jsme zažili dopravní zácpu před
Prahou, ale díky našemu řidiči jsme Prahou a tunelem Blanka projeli bez problémů a večer
byli v Jablonci.
Dojmy: Krásná jihočeská krajina, množství památek. Úžasné, živé a malebné město Český
Krumlov, které v poslední době tak zkrásnělo. Teď už víme, proč je tak navštěvováno a
obdivováno.

