
Dva vrcholy 
 

Trasa pro horská kola „Dva vrcholy“ spojuje v jednom okruhu nejvyšší vrchol 
Českého lesa – Čerchov (1.042 m) a vrch Starý Herštejn se zříceninou hradu. Z obou 

míst je při dobré viditelnosti překrásný výhled do Čech i Bavorska. 
 

 
 

Trasa: Klenčí pod Čerchovem – Čerchov – Čerchov/Lehmgrubenweg - Waldmünchen – 

Untergrafenried/Lučina - Starý Herštejn – Klenčí pod Čerchovem (cca 49 km, z toho 10 km 

autobusem, cca 7 hodin) 

 

Upozornění: s sebou průkaz totožnosti! 

 

Obtížné úseky: prudké klesání po lesní cestě od hraničního přechodu Čerchov/Lehmgrubenweg po 

trase W9 

 

 

Od 2. 6. do 30. 9. 2012 lze o víkendech a svátcích pro úsek trasy Klenčí pod Čerchovem – Čerchov 

využít sezónní autobus* (odjezd od školy v Klenčí v 10:03), který je vybaven nosičem na kola. Pro 

větší skupiny se doporučuje přepravu kol předem sjednat s dispečerem (777 330 313, 

379 793 161).  

 
 
 

            
         Starý Herštejn z cesty vedoucí na Čerchov              Čerchov ze Starého Herštejna  



                          
                     Pod vrcholem Čerchova   Kurzova věž 
 
Po výjezdu na Čerchov si můžete vystoupat na rozhlednu Kurzova věž (v hlavní turistické sezóně 

má otevřeno každý den od 10 do 17 hodin, ve vedlejší sezóně o víkendech a svátcích), pokochat se 

výhledem na obě strany hranice, případně se občerstvit ve stylovém bistru (otevřeno každý den 

kromě pondělí). Opatrně sjeďte po panelové cestě na druhé rozcestí, tam opusťte zelenou 

turistickou značku a odbočte vlevo. Minete opuštěný areál pohraniční stráže na Malinové hoře (N 

49°23.21´S / E 12°46.19´V). 

           

       Bývalé sídlo roty pohraniční stráže   Pohled z Čerchova na Bavorský les a Šumavu 

Na rozcestí ve tvaru písmene T se vydejte vlevo po cyklotrase č. 36. Z té posléze odbočte vpravo na 

žluté turistické značení. Po této lesní cestě dojedete k hraničnímu přechodu 

Čerchov/Lehmgrubenweg. Pokračujte po německém turistickém značení W9 (Cerchovsteig). Buďte 

opravdu opatrní, místy je cesta pouze strmou lesní pěšinou s množstvím kořenů a kamenů – 

náročný terén a strmé klesání! Udržujte směr Waffenschleife – Waldmünchen (cca 4 km). Sjeďte až 

dolů do městečka na náměstí – tam se nachází turistické informační centrum a množství restaurací 

a kaváren, kde si můžete odpočinout. 

 



Z náměstí pak pokračujte směrem k Perlovému jezeru (W17 – Napoleonweg). Přejedete hráz a 

nyní sledujte značení W11 (Untergrafenrieder Weg). Perlové jezero nabízí rovněž mnoho 

možností, jak si odpočinout. Je-li hezké počasí, můžete se vykoupat a poležet si na pláži. 

Občerstvení nabízí restaurace Perlseewirtschaft. Les ukrývá lanový park pro malé i velké. Děti se 

zde vydovádí na hřišti „Loupežnické doupě“. U Perlového jezera lze i kempovat či zahrát si 

minigolf, vede kolem něj vycházková trasa, která se dále napojuje na přeshraniční síť cyklistických 

a turistických tras. Součástí tohoto vycházkového okruhu je i bylinková naučná stezka. 

 

 

         

     Perlové jezero     Čerchov od Lučiny 

 

 

Po W11 tedy pokračujte směr Kramhof a Untergrafenried. Zde překročíte hranici zpět do Čech. Asi 

po 1 kilometru dojedete na „náves“ zaniklé vsi Lučina (Grafenried). Více o tomto místu se dozvíte z 

informační tabule. Uprostřed kdysi stávalo pět statných lip (nyní zůstávají čtyři), mezi kterými se 

nachází podstavec od sochy sv. Jana Nepomuckého. Přímo z návsi vejdete do torza kostela sv. Jiří. 

Pod střechou odpočívadla si můžete přečíst o kostelu mnoho zajímavého. Za prohlídku jistě stojí i 

starý hřbitov s opravenou čelní zdí. Při pohybu po bývalém sídle však buďte velmi obezřetní, 

nachází se zde řada nezakrytých sklepů a hlubokých studní! 



         

     Podstavec sochy na návsi (Lučina)    Hřbitov (Lučina) 

         

     Pozůstatky kostela sv. Jiří před odkrytím  Vysvěcení odkrytých a upravených pozůstatků 

 

Z Lučiny můžete buď pokračovat po zelené (ta však vede přes pastvinu s el. ohradníkem!) nebo si 

udělejte mírnou zajížďku přes Úpor (Anger), rovněž zaniklou ves. Zde se napojte opět na cyklotrasu 

č. 36 a pokračujte vpravo na Pilu (Seeg). U informační tabule na Pile opusťte č. 36 a držte se opět 

pouze zeleného značení. Projedete po hrázi mezi bývalými rybníčky. Ze zelené můžete v této 

bývalé vsi odbočit vpravo a prozkoumat i odlehlejší část dřívějšího sídla. Němým důkazem je 

například vzrostlý živý plot, zbytky zdiva, opět studny a pozornému návštěvníkovi neujde ani 

odlišný charakter porostu v místě. Velmi malebné jsou pozůstatky mlýna se zachovalým náhonem, 

do kterého padá nenápadný potůček a tvoří tak úchvatnou scenérii (N 49°26.816´S / E 12°41.604´V).  



         

     Křížek v zaniklé vsi Pila     Starý Herštejn od Lískovce 

 

Vraťte se na zelenou a pokračujte na Lískovec (Haselberg). V Lískovci se napojíte na silnici směrem na Závist 

(vlevo). Přibližně po 1,5 km odbočte vpravo přes opravený mostek (překročíte Dirmailerský potok – přítok 

Nemanického potoka, ještě stále zde můžete najít malé i větší kousky zabarveného skla jako doklad 

dřívějšího rozmachu místní sklárny) a vystoupejte až k posedu. Vpravo si můžete udělat odbočku (cca 100 

m) k zastřešené odkryté sklářské peci. Nachází se tam i odpočívadlo a informační tabule. 

 

Odkrytá sklářská pec na Křížové Huti 

Po prohlídce se vraťte k posedu a pokračujte rovně do mírného kopce, cesta se stáčí mírně vpravo. Po 

prudším stoupání se napojíte na asfaltovou silnici, která vede vlevo na Závist. Vy na této křižovatce ale 

odbočte vpravo, po prudké levotočivé zatáčce následuje naročnější stoupáním až na rozcestí Liščí Domky 

(cyklotrasa 2141). Severozápadně od tohoto rozcestí se nachází krásné místo – prameniště Radbuzy. Jsou 

zde umístěné směrovky, abyste nebloudili. 



Na Liščích Domcích si můžete opět odpočinout pod přístřeším a dozvědět se nějaké zajímavosti z informační 

tabule. Sledujte asi 0,5 km současně zelené a červené značení (č. 2280). V místě zvaném Herštejnské 

chalupy se vlevo odpojte a jeďte náročnějším terénem a stoupáním po červené až na Starý Herštejn (v 

dobách tzv. Studené války zde byla umístěna hláska, o historii hradu pojednává text dvou informačních 

tabulí). 

         

Zřícenina hradu Starý Herštejn 

Po prohlídce zříceniny se malý kousek vraťte po červené stejnou cestou, kterou jste přijeli. Cesta se asi po 

0,5 km v jednom místě větví do písmene V. Vlevo vede Vaše příjezdová cesta - červená, Vy však jeďte po té 

pravé cestě. Cesta se mírně stáčí vpravo místy obtížně sjízdným úvozem (klesání). Přijedete do prudké 

zatáčky asfaltové silnice. Jeďte dolů na Vranov po cyklotrase 2281. V místě Vranovských jasanů se můžete 

rozhodnout, zda sjedete do údolí a prohlédnete si klášter Pivoň (první zmínky již v 11. století, kapli nechal 

vystavět kníže Břetislav) nebo zda se vydáte vpravo po cyklotrase 2283, která Vás přivede příjemnou cestou 

až do Klenčí. 

 

Klášter Pivoň od Vranova 



 

Po pravé straně při tomto sjezdu (cca nad obcí Díly) minete malý pomníček k uctění památky amerických 

vojáků, kteří zde padli při osvobozování obce Díly na konci 2. světové války. Pod stříškou leží zbytky jejich 

džípu, který tu najel na minu. Pokud Vás zajímá architektura, udělejte si malou zastávku v Dílech (odbočte z 

2283 vlevo), v obci Díly se nachází několik památkově chráněných staveb vystavěných v typickém chodském 

stylu. V obci Díly si můžete v hotelu Sádek dopřát nejen dobré jídlo a pití, ale také pestrý wellness program 

po náročném dni. 

               

           Památník nad obcí Díly    Klenčí p. Č. (kostel sv. Martina a Baarův dům) 

 

 

*Nemůžete-li nebo nechcete-li využít autobus, vyjeďte z Klenčí pod Čerchovem po hlavní silnici 

(alternativně z části po Baarově stezce – zelené značení) na Výhledy k památníku Jindřicha Šimona 

Baara. Odtud pak pokračujte po modré do Capartic a v Caparticích se dejte vlevo po červené směr 

Čerchov. Je to náročný úsek, na kterém logicky převažuje táhlé stoupání. 

 

    
 

Památník na Výhledech kdysi a nyní 


