
KČT Nýrsko ve spolupráci s Městem Nýrsko a  
DDM Nýrsko pořádají 

Start a cíl v areálu u Lesního divadla v Nýrsku. Další starty žel. stanice 
Zelená Lhota a žel. stanice Hojsova Stráž. 
 
Prezentace: 
7.00—10.00  Startovné 20,- Kč,  děti zdarma 
 
Pěší trasy: 
5—6,5 km:  Vyhlídkové okruhy 
10, 18, 22 km:  Vycházkové okruhy IVV 
13 km: Start žel. stanice Zelená Lhota   (popis trasy z druhé strany plakátu) 
15 km: Start žel. stanice Hojsova Stráž  (popis trasy z druhé strany plakátu) 
 
Pro rodiče s dětmi: POHÁDKOVÝ LES  
Začátek v 9:30 hod. v areálu pod sjezdovkou v Nýrsku. 
 
Cyklotrasy: 
 

Trasa: 30 km: Lesní divadlo - Přehrada - Hamry (33) - Zelená Lhota  
- Zelená Lhota nádraží - Svatý Ján - Matějovice (2053) - Děpoltice 
- Želiv - Blata (2096) - Starý Láz -  Bystřice -  Nýrsko -  cíl Lesní divadlo 

 
 

Trasa: 60 km: Lesní divadlo - Přehrada -  Zadní Chalupy (2049)( zaniklá 
obec) - hr. přechod Rittsteig - Lamberg - Neukirchen - Eschlkam (Pyramida)  
- Blättenberg - Drachensee - Daberg - Spálenec (2015) - Všeruby (36)  
- Pláně (33) - Orlovice (2055) - Nýrsko - cíl Lesní divadlo 

 

Podrobné mapy obdržíte na STARTU 

 
 
 
 

V cíli Vás čeká příjemné posezení s hudbou a možnost občerstvení.  
Připraveny jsou razítka a pamětní listy. 



Popis tras: 
 
13 km: Od železniční stanice Zelená Lhota přes trať po zeleném značení k 
rozcestníku ,, Pod Prenetem“ - stále dolů po červené 300 m na styk s  
Dešenickým potokem. Pozor! Zde vlevo po vlastním značení podél potoka 
přírodním kaňonem v délce 1,5 km přijdeme na zelenou turistickou značku. 
Zde odbočíme vlevo po zeleném značení do Matějovic - Staré Lhoty - hradu 
Pajrek do cíle.  
 
15 km: Od železniční stanice H. Stráž jdeme vlevo  200 m k rozcestníku u  
silnice a dále pokračujeme po modré pod viadukt asi 1 km k rozcestníku v 
Hamrech - naše kroky dále vedou po žluté tur. značce krásnou lesní cestou k 
rozcestníku ,, Pod Kopcem“ - zde odbočte vpravo po zelené 300m k  
Hospůdce pod lesem ( možnost občerstvení) - z hospůdky pokračujte dolů při 
malé Křížové cestě na silnici asi 500 m ( neznačeno) - zde opět napojení na 
žlutou značku, která Vás zavede na hráz nýrské přehrady a u rozcestníku Vě-
trovec pokračujte po zelené na hrad Pajrek a do cíle u Lesního divadla  
 
Bližší informace: www.sumavanet.cz/icnyrsko nebo 
p. Mayer - tel: 376 571 450, 737 675 218 


