
ČTVRTEK 20. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ4 B jižní čechy

ŽELEZNÁ RUDA Proslulá a osvědče-
ná je „rodinná trasa“, která spojuje
zážitek z dnes už historické jedno-
sedačkové lanovky s příjemným
během bez velkých převýšení. Na
Špičáku nad parkovištěm Kaskády
nasedneme na lanovku na Pancíř
a vystoupíme na mezistanici Hof-
manky ve výšce 1 085 metrů nad
mořem.

První lanovka na Šumavě
Projekt této dvouúsekové sedačko-
vé lanovky vznikl v roce 1963. Prá-
ce na stavbě začaly o rok později a
lanová dráha byla dokončena v
roce 1967 tehdejším národním
podnikem Transporta Chrudim.
Zkušební provoz byl zahájen na
konci roku 1970, pravidelný v roce
následujícím. Náklady na stavbu
tehdy dosáhly 16 milionů korun.

Lanovka na Pancíř se stala první
lanovou dráhou vystavěnou na čes-
ké straně Šumavy. Po vážné neho-
dě v roce 1974, kdy při prudkém za-
stavení lanovky spadlo lano a do-
šlo ke smrtelnému úrazu, proběh-
la v následujících pěti letech rekon-
strukce celé dráhy, náklady činily
dva miliony korun.

V současné době Železná Ruda
usiluje o modernizaci lanovky tak,
aby v prvním úseku byla moderní
kabinová lanovka a ve druhé sedač-
ková. Dorazivše na Hofmanky,
dáme se vpravo kolem penzionu
Azalka a hotelu Horizont. Penzion
vznikl původně jako doplňkové bis-
tro k lanovce, dnes je zrekonstruo-
ván a funguje jako soukromý pen-
zion s restaurací.

V době, kdy na Hofmankách ješ-
tě žádné hotely nebyly, chátraly v

těchto místech ruiny staré usedlos-
ti. V nich jsme jako kluci nacházeli
staré nádobí. V šedesátých letech
byly zbytky usedlosti zasypány při
stavbě nové cesty.

Od hotelu Horizont zamíříme
po zelené značce směrem na Ger-
lovu Huť a po přibližně jednom ki-
lometru odbočíme ze zelené znač-
ky na žlutou. Je to v oblasti prame-
niště řeky Řezná. Okolí tvoří krás-
ná louka pod Pancířem s pěkným
výhledem do železnorudské kotli-
ny. Vůbec celá trasa už od Hofma-
nek nabízí pěkné výhledy na čes-
kou i německou část Šumavy.

Odolnější běžkaři mohou zvolit
delší trasu po zelené značce, která

vede pod nejprudším svahem Pan-
cíře. Tudy dřív vedla turistická stez-
ka přímo k rozhledně.

Uvidíte jedno
z nejkrásnějších míst Šumavy
Delší trasa pokračuje přes bývalou
osadu Nový Brunst, kde dnes ještě
stojí hospodářské budovy. Louka
na Novém Brunstu se slatěmi patří
k nejkrásnějším na Šumavě. V
obou případech, ať už pojedeme
po zelené, nebo kratší cestou po
žluté značce, vyjedeme na místě
zvaném Gerlova Huť a jsme v půli
cesty. V 18. století stála v těchto pa-
mátných místech skelná huť maji-
tele Gerla a později tu byl lom, kde

se těžil písek. Naše trasa překříží
státní silnici Železná Ruda - Klato-
vy a my se dostaneme do Národní-
ho parku Šumava. Od parkoviště
Gerlova Huť, kde je i stylový stá-
nek s občerstvením, vyjedeme po
tzv. Šumavské magistrále do Želez-
né Rudy. Nemusíme ji projet až na
konec - ve chvíli, kdy asi po pěti ki-
lometrech uvidíme pod sebou Že-
leznou Rudu a louku zvanou Samo-
ty s vlekem a sjezdovkou, zamíří-
me tam. Je to nejkratší cesta do
města a zároveň jediný prudší
sjezd na trase.

Z Gerlovy Hutě můžeme použít i
kratší cestu po zelené, která odbo-
čuje doprava a vede k hotelu Grádl.

Tam už jsme na dostřel od Železné
Rudy. V Grádlu je k dostání místní
železnorudské pivo. Nejde jen o to
pivo. Každý podobný výlet na Šu-
mavě vede po stopách historie, úze-
mí dávných osad, kde pracovali
dřevorubci a zemědělci a vyprávěli
si temné příběhy o lesích, jezerech,
skřítcích a strašidlech ze Šumavy.

„Je to při hezkém počasí pěkná
a nenáročná trasa, která obkrouží
Železnou Rudu ze tří stran,“ říká
Štěpán Pospíchal z Horské služby
Šumava. „Na trase jsou mimořád-
né výhledy a výhoda je i v tom, že ji
můžeme na několika místech pře-
rušit a zkrátit.“

Radovan Holub
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Jack Black a Russell
Crowe v multikině

Na trojrozměrnou komedii a roman-
tické kriminální drama mohou ode
dneška nově zavítat návštěvníci bu-
dějovického multikina CineStar.
Moderní a komediální kabát získala
klasická pohádka Jonathana Swifta
Gulliverovy cesty. Lemuela Gullive-
ra, obyčejného chlápka, který třídí
poštu v redakci newyorských novin
a sní o tom, že z něj bude autor ces-
topisů, hraje Jack Black. Podfukem
se mu podaří přesvědčit editorku
Darcy, kterou tajně miluje, aby ho
pověřila článkem o Bermudském
trojúhelníku. Během výpravy ale
ztroskotá v dosud neobjevené zemi
Liliputánů. Zde je sice nejprve za-
tčen, ale postupně se z něj stane ob-
líbený obr. Klasický příběh ztvárnil
režisér Rob Letterman. Druhý sní-
mek Tři dny ke svobodě natočil Paul
Haggis. John Brennan, jehož hraje
Russell Crowe (na snímku), má per-
fektní život až do chvíle, kdy je jeho
žena Lara (Elizabeth Banksová) za-
tčena kvůli vraždě. Ve snaze udržet
rodinu a zabránit jí v sebevraždě se
rozhodne zkusit jí pomoci uprch-
nout z vězení. Rozpis projekcí s mož-
ností rezervace vstupenek najdete
na budejovice.cinestar.cz. (obr)

TŘEBOŇ

V divadle zazní Bach,
Chopin i Ježek
Zimní cyklus Třeboňských noktu-
ren s názvem Tónobraní pokraču-
je dnes od 19 hodin dalším kompo-
novaným večerem v Divadle J. K.
Tyla. Zazpívají Zuzana Růžičková
a Petr Hora Hořejš, na klavír zahra-
je Martin Levický a o průvodní slo-
vo se postará Jiří Hlaváč. V hudeb-
ní části zazní skladby Johanna Se-
bastiana Bacha, Fryderyka Chopi-
na a Jaroslava Ježka. Vstupenky
stojí 160 korun. (obr)

PÍSEK

Přednáška přiblíží
Pány z Rožmberka
Páni z Rožmberka – fenomén jiho-
českých dějin čtyř staletí je název
dnešní přednášky Prácheňského
muzea v Písku. O významném jiho-
českém šlechtickém rodu bude od
16 hodin přednášet Robert Šimů-
nek z Historického ústavu Akade-
mie věd ČR. (obr)

TÁBOR

Do divadla
zavítá Rain Man
Adaptaci slavného oscarového fil-
mu Rain Man přiveze do táborské-
ho Divadla Oskara Nedbala dnes v
19 hodin Divadlo pod Palmovkou
Praha. Lidský příběh dvou rozdíl-
ných bratrů režíruje Petr Kracik. V
hlavních rolích se představí Radek
Valenta a Jan Konečný. Vstupenky
stojí 240, 210, 180 korun. (obr)

Lednová obleva Tání sněhu rozvodnilo Hajanský potok
v Hajanech u Blatné na Strakonicku.

Foto: hajany.rajce.idnes.cz/Hajany_-_lednove_tani

» Tip na výlet Dnes se
s MF DNES vydáte na
běžkách po proslulé
a osvědčené „rodinné
trase“ a obkroužíte
Železnou Rudu ze tří
stran.

Vaše názory nás zajímají!
Mailujte a pište své názory na adresu
redcb@mfdnes.cz, Piaristická 1, České
Budějovice 37001

Žádal jsem o vysvětlení,
odborníci ale mlčí
Vážení,
15.1. 2011 jste otiskli úvahu o
společenské úrovni článku Lepšo-
vá-Farkač k odborným názorům
Ing. Viceny, CSc. Protože se pohy-
buji kolem kauzy Národního par-
ku Šumava už dvacet let, všiml
jsem si rovněž zmíněné dehone-
stační filipiky a požádal e-mai-
lem kolegu doc. Farkače na LDF

ČZU o vysvětlení. Zatím mlčí. Je
třeba říci, že na straně bojovníků
za divoké srdce Evropy jsou takové
moresy obvyklé, pokud jde o osoby
podléhající ideologii jediné možné
pravdy. Kdo by snad tomu nechtěl
věřit, nechť si laskavě nalistuje ofi-
ciální zprávu mezinárodních audi-
torů z auditu v NPŠ roku 2002 (pub-
likováno MŽP ČR 2003). Je tam za-
znamenáno, že někteří členové Vě-
decké rady NPŠ chtěli změnu názo-
ru na hypotézu, že kůrovci nezpů-
sobí velkoplošnou disturbanci (na-
rušení) horských lesů. Je zapsáno,
že účastníci z NGO nemohli to při-
pustit, neboť je to zrada.
Jak by to zrada nebyla, když pod-

le známého teatrologa, tak tvrdi-
li lidé, kteří si říkali vědci, ale v
nejlepším případě to byli lidé po-
stižení nevyléčitelným fachidio-
tismem, jak psal v médiích. Tito
členové měli být z rady vytlače-
ni, a tak se nesly světem e-maily
o potřebě vyřadit zrádce a škůd-
ce.
Náhodou jsem v té době četl tlus-
tou knihu anglického historika Hit-
ler´s scientists s obdobnou titula-
turou nežádoucích osob ve vědě,
a tak jsem napsal dopis autoru
e-mailů. Ovšem neodpověděl.
Takže dehonestace jsou už dlou-
ho obvyklým nástrojem provozo-
vané propagandy ze strany jistým

způsobem založených lidí zapoje-
ných do ideologie fundamentální-
ho environmentalismu. Je to jaká-
si nová víra, jejíž dogmata, jak do-
cela nedávno bylo možno číst od
vzdělaného přívržence, spočívají
„na společensko-etických a filozo-
fických názorech, jež nelze dolo-
žit standardními vědeckými argu-
menty“. Co tedy s novodobými ka-
cíři, než znectít je! Máme v tom
zkušenosti od totalit hnědé i
rudé.
Trochu legrační při téhle kauze je,
že ani jedna strana zatím nevyru-
kovala s tím nejpodstatnějším dů-
vodem, proč se zabývat disturban-
cemi lesních ekosystémů v měřít-

cích Národního parku Šumava:
jsou to možná rizika pro funkce
lesa jako nenahraditelné složky ži-
votního prostředí (to říká zákon)
ztrátami statisíců stromů-edifiká-
torů lesních ekosystémů na desít-
ky let. Jsou k tomu celé knihovny
studií, asi málo na internetu, což
duchu postmoderní éry jaksi nevy-
hovuje.
Zdraví Vladimír Krečmer, jenž pro-
šel už mnohým. Byl - cituji: „dů-
chodcem, zrádcem, škůdcem i ne-
vyléčitelně nemocným fachidiotis-
mem“. A marně se ptám, k čemu
tyhle moresy?
Vladimír Krečmer
Praha 6

Fórum čtenářů

Hurá na výlet Výchozí bod šumavských běžkařských tras na Gerlově Huti. Odtud můžete vyrazit do Železné Rudy a na Prášilsko. Foto: Jiří Koptík

výběr z dopisů, kráceno

Železnorudská klasika vede
z Hofmanek ke Gerlově Huti

Vaším objektivem Prohlédněte si fotografie, které Věra z Hajan na Strakonicku umístila na server rajce.net. Vyfotografujte i vy zajímavou akci a vaše snímky se mohou objevit na stránkách MF DNES


