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Cyklotrasa Mnichov – Re-
gensburg – Praha křižuje za
Furth im Waldem bavorsko –
českou hranici, v tomto místě
se opouští Chambská cyklo-
trasa („Chambtal-Radweg),
která vede až k hraničnímu
přechodu Neuaign / Všeruby a
zde také končí. Nyní bude za-
potřebí zvyknout si na české
značení cyklotras. Jedno-
duchý, ale promyšlený a
dobře praktikovatelný český
systém (žlutá tabulka s
černým kolem a číslem trasy)
nás bude doprovázet až do
Prahy. Nejprve vede cesta
s číslem 3 přes Babylon k Do-
mažlicím, „hlavnímu městu“
Chodska, dále pak přes Bořice
a Koloveč do Dobřan, kde je
k vidění pamětihodný barokní
kostel. U Dobřan se cyklotrasa
protíná s cyklotrasou Mnichov
– Deggendorf – Praha. Krátce
před Plzní projedeme Českým
údolím. Za návštěvu stojí
světoznámý plzeňský pivovar.
Cyklotrasa číslo 3 vede dále ve
směru na Prahu. Během cesty
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zvou k návštěvě města Roky-
cany, Hořovice a Černošice. Po
příjezdu k řece Berounce by

měl být zajisté naplánován
výlet na hrad Karlštejn. Odsud
je to už jen pár kilometrů a
zlatá Praha, cíl cesty, leží před
Vámi. V Praze si všimněte od-
lišného značení, nyní jedete
po trase číslo A1, resp. A2,
které Vás dovedou až do cen-

tra města. Doufejme, že máte
ještě dostatečně sil na to,
abyste navštívili přinejmenším
část z početných pamětihod-
ností, než se vydáte na cestu
zpět.
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Informace na internet pro Vaši cestu:
Domažlice: www.domazlice.info
Dobřany: www.dobrany.cz
Plzeň: www.plzen.eu, www.turisturaj.cz

www.plzenskonakole.cz
Rokycany: www.rokycany.cz
Hořovice: www.mesto-horovice.cz
Praha: www.pis.cz/ge

Tento prospekt je společným produktem turistických spolků a regionů na bavorské
a české straně. Spolupracovali:
TV München-Oberbayern: www.oberbayern.de
TV Ostbayern: www.ostbayern-tourismus.de
Okres Freising: www.landkreis-freising.de
Okres Kelheim: www.tourismus-landkreis-kelheim.de
Okres Regensburg: www.landkreis-regensburg.de
Okres Schwandorf: www.oberpfaelzerwald.de
Okres Cham: www.bayerischer-wald.org
stejně jako poskytovatelé informací pro turisty kraje Plzně (www.plzensky-kraj.cz,
www.turisturaj.cz) a Středních Čech (www.centralbohemia.cz).
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Hrad Karlštejn

Na Karlově mostě v Praze

Hor̆ovice
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Praha

Muzeum na hradě Karlštejn

Foto:
„Cyklista v Regensburgu“ (na titulce)
a Wallhalla od Regensburg Touris-
mus GmbH, „Cyklista před klášte-
rem Reichenbach“ (na zadní straně)
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Profil trasy: Furth im Wald – Plzeň

Profil trasy: Plzeň – Praha



Mnichov – světové město se
srdcem - je naším startovním
místem pro tuto přeshraniční
cyklistickou túru.
Pokud jste dojeli na hlavní ná-
draží a chcete hned vyrazit na
cestu: vydejte se směrem dolů
k severnímu břehu řeky Isar a
pokračujte po proudu řeky.

Anglická zahrada, kavárna
Seehaus: velkolepý rozsáhlý
parkový areál a stinné lužní
lesy- už brzy se octnete
uprostřed přírody. Značení
cyklotrasy Isarradweg vede
přes Freising do Marzlingu,
kde je nutno odbočit na cy-
klotrasu Abensradweg. Cestu
později lemují jak napravo,
tak nalevo chmelnice. Trasa
probíhá přímo skrz Hallertau,
jednou z největších chme-
lařských oblastí na světě.
Napříč touto kulturní ven-
kovskou krajinou starého Ba-
vorska se dostaneme přes

Abensberg, ležící nedaleko lá-
zeňského města Bad Gögging
u Dunaje, do blízkosti úcty-
hodně starého kláštera Wel-
tenburg. Odsud jezdí lodě po
Dunaji do Kelheimu, ze kte-
rého vede cyklostezka dál do
Regensburgu, bývalého svo-
bodného říšského města s
tisíciletou historií, dnes světo-
vého dědictví UNESCO.

Cyklostrasa z Regensburgu
vedoucí na hranice u Furth im
Waldu, probíhá až do Chamu
po cyklostezce Regental –
Radweg, z převážné části
podél řeky Regen. Díky svému
mírnému stoupání nabízí tato
stezka nádherný výlet původní
říční nivou. Hrady a zámky,
stejně jako četné kostely a
kláštery, zvou k malé za-
jížUce. Ve starém kupeckého
městě Cham se napojíme na
cyklotrasu Chambtal vedoucí

až do Furth im Waldu. Za
městem Furth im Wald, které
je známé svou tradicí skolení
draka, překročíme na hra-
ničním přechodu Schafberg /
Ovčí vrch hranice do České
republiky. Nyní začnou být
kopce nalevo i napravo vyšší a
člověk získá – ze sedla, jako
ve středověku – impozantní
pohled z největšího lesního

pohoří střední Evropy. Pozor:
pasové kontroly na hranicích
jsou již minulostí, nicméně
občanský průkaz a kartu
zdravotního pojištění (s po-
jištěním do zahraničí) byste
měli mít vždy s sebou.

Informace, mapy a rezervace pokojů na 5-ti nebo 8-mi denní
cyklistickou túru z Mnichova do Prahy Vám nabízí: cestovní kancelář Wolff,
c/o Hermann Plötz, Bahnhofstraße 20, D-93437 Furth im Wald,
Tel. +49/9973/801294, Fax +49/3212/1055987, hermann.ploetz@web.de

Informace na internetu pro Vaši cestu:
Mnichov: www.muenchen-tourist.de
Freising: www.freising.de
Mainburg: www.mainburg.de
Abensberg: www.abensberg.de
Bad Gögging: www.bad-goegging.de
Kelheim: www.kelheim.de
Bad Abbach: www.bad-abbach.de
Regensburg: www.regensburg.de
Nittenau: www.nittenau.de
Roding: www.roding.de
Cham: www.cham.de
Furth im Wald: www.furth.de
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Skolení draka, Furth im Wald

Římský kastel Abusina

Na kolech přes hranice- z Bavorska do Čech:
Z metropole Mnichov na řece Isar
do zlaté Prahy -
450 km zábavy na kolech po
kvalitních cyklostezkách,
zpravidla podél říčních toků,
s mírnými stoupáními na
české straně a se spoustou
restaurací s předzahrádkou
lákajících k odpočinku.
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Značení cyklostezek v
Bavorsku: zelené kolo
na bílém podkladu,
jméno stezky a směr
vyznačený šipkou-
tak byste vlastně měli
pořád zůstat ve
správné stopě. Více k
tomu i na stránce
www.bayerninfo.de

Profil trasy: Mnichov - Mainburg

Profil trasy: Mainburg - Regensburg

Profil trasy: Regensburg – Furth in Wald


