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Dne 27.6.2020 jsme se vydali na již čtvrtý cyklovýlet TK Pačejov a tentokrát na 

Šumavu. Předpokládanou trasu jsme dodrželi. První úsek ze Srní na Modravu 

jsme zvládli všichni a následoval odpočinek se skvělým obědem v pivovaru 

„LYER“. Na tomto úseku bych zejména vyzdvihl cyklistický výkon M.Š. , která 

vyšlápla ostrý kopec až k H. kapli . Musím také zmínit jeden úraz cykloturisty 

K.H. na této trase , který já bych ohodnotil jako středně těžký , ale ostatní to 

zlehčovali a přirovnali to k rozmázlé mouše. Nicméně za tímto cykloturistou se 

táhla krvavá stopa až na Rokytu. 

Druhá trasa byla stanovena z Modravy na Březník. Ne všichni na Březník dojeli, 

ale to vůbec nevadí, pozorovat pstruhy jak chytají mouchy je také fajn. Kdo tam 

dojel, tak určitě nelitoval a dali jsme pivo i léčivou vodu ze studánky v bývalé 

hájence, která je již opět otevřena. Výhled na vrchol Luzný za skvělého počasí 

je opravdu nádherný. Z Březníku do Modravy je skvělý sjezd a prakticky těch 

cca 8 km se dá sjet za 5 minut. Nechtělo se nám domů, tak jsme se ještě 

občerstvili v penzionu „U tří sluk“ na Modravě a potom prakticky z mírného 

kopce až do Srní. 

Musím také zmínit, že celková trasa podle měření M.Š. byla 48 km. Za celý den 

se to dá zvládnout celkem v pohodě a za mne mohu říct, že to byl skvělý den , 

skvělé počasí a jen škoda , že nás nebylo víc. 

Tak zase někdy příště, a pokud máte někdo nápady na cyklovýlety, pošlete to na 

mne, nebo na Frantu. Pokud to necháte na mne, nějaké nápady ještě mám. Tak 

trochu jsem to slohové cvičení zlehčil, ale on celý ten den byl opravdu 

pohodový a fajn. Nemohu zapomenout a musím také vyzdvihnout sportovní 

výkon F.K. - podle jeho slov je to zatím jeho největší výkon na kole. 

K. Hodek 

 


