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  Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

O předposledním srpnovém víkendu zavítáme na jeden z nejkrásnějších vrchů bavorské části Šumavy, 

který leží v těsné blízkosti státní hranice. 

Nejkrásnější a nejtajemnější hora Šumavy 

Roklan - Rachel 1453 m n.m. 
Za českými Mykénami 

Obří Hrad – Popelná hora 1091 m n. m. 
 

Odjezd autobusu v sobotu 22. srpna 2020: 

Ostrov 6:00; Karlovy Vary, Tržnice 6:25. Návrat v neděli 23. srpna 2020 pozdě večer. 
 

Ubytování a stravování:  Penzion Sněžná – Budějovická 41, 384 51 Volary  

    3-5ůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a polopenzí. 

Cena výletu:    1.450 Kč, nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary 1.550,- Kč 

Platba na č. účtu:  16738341/0100, v. s. 4200822, do 31. 7. 2020.   

    V příkazu ve zprávě pro příjemce uveďte prosím své příjmení.  
 

Sobota 22. srpna 2019: Výstup na Roklan 1 453 m 
https://www.freyung-grafenau.de/fileadmin/content/leben_wohnen/verkehr/fahrplaene/Igelbus/Linie_601.pdf 

Pokud chceme Roklan zařadit do 

sbírky navštívených šumavských 

vrcholů, musíme se autobusem 

vydat do Bavorska a podniknout 

výstup po některé ze značených 

cest. 

Tajemná dvouvrcholová hora 

Roklan je výrazný zalesněný vrch s 

dvěma vrcholy, které odděluje 

mělké sedlo. Vyšší s přívlastkem 

Velký měří 1 453 m a je pouze o tři 

metry nižší než nejvyšší šumavská 

hora Velký Javor (1 456 m). Malý 

Roklan dosahuje výšky 1 399 m. 

Pouze nejvyšší bod Velkého 

Roklanu v podobě protáhlé rulové 

skály, na níž se tyčí vysoký dřevěný kříž, vykukuje nad stromy. Německý název Rachel se proto 

někdy odvozuje od keltského termínu "rachia", což má znamenat něco jako drsný, holý, skalnatý. 

Český název Roklan nebo též Rokelská hora či Hora nad Roklí souvisí pro změnu s ledovcovým 

jezerem, schovaným v hlubokém karu (rokli) pod jihovýchodními svahy. Tohle jezero bývalo spolu s 

okolními hlubokými lesy považováno odpradávna za tajemné. Podle pověsti v ní sídlí zapuzená duše 

zlé Wecklin, zámecké paní z Rammelsbergu u Schönbergu. Tiché jezero o rozloze 3,7 ha a hloubce 14 

m má hladinu v nadmořské výšce 1 071 m. 

https://www.freyung-grafenau.de/fileadmin/content/leben_wohnen/verkehr/fahrplaene/Igelbus/Linie_601.pdf
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Vzhůru okružní trasou Tetřev 

Obvyklým výchozím místem ke 

zdolání Roklanu, nejvyššího bodu 

Národního parku Bavorský les, je 

lesní parkoviště Gfäll ve výšce asi 

950 m. Z obce Spiegelau sem jezdí v 

době turistické sezony v pravidelných 

intervalech autobus pro turisty, tzv. 

Rachelbus. Nejvíce frekventovaná 

okružní trasa přes Roklan je zároveň 

naučnou stezkou a nese název 

typického obyvatele zdejších hvozdů. 

Z parkoviště na Roklan je to asi 3 km 

s převýšením 500 m. Zpočátku strmý 

výstup se postupně zvolňuje. 

Občerstvení nabízí studánka 

Liselbrunn a těsně před cílem pak malá turistická chata Waldschmidthaus s tradiční nabídkou 

bavorských dobrot - pivo černé i světlé, sekaná, guláš, řízek, klobása. Chata bývá v provozu pouze v 

létě. Kousek pod chatou vpravo je pak vyhlídka do hluboké strže na Roklanské jezero a příkrou 

jezerní stěnu postiženou kůrovcovou kalamitou. 

Vrchol Velkého Roklanu dělí od chaty asi už jen 400 m. Výstup po kamenité stezce vybavené četnými 

schody je mírný. Těsně pod vrcholovým skaliskem s velkým křížem se krčí uzamčená dřevěná bouda 

spolku Bergwacht, jenž je obdobou naší horské služby. Na malém plácku se tu příležitostně konají 

náboženské obřady. 

Dolů kolem Roklanského jezera 

Jen z málokterého kopce Šumavy 

je tak nádherný rozhled jako 

právě z Velkého Roklanu. Hezky 

je vidět především na českou 

stranu, konkrétně na náhorní 

pláně v okolí Modravy, které není 

šance odnikud jinudy, než z 

Roklanu spatřit shora a zblízka. 

Pochopitelně lze identifikovat 

také všechny významné 

šumavské hory jako je Velký 

Javor, Ostrý, Poledník, Luzný 

nebo masiv Trojmezné s Plechým 

a Třístoličníkem. Za zimních a 

podzimních inverzí bývají vidět 

Alpy od Totes Gegirge po Zugspitze. 

K výletu na Roklan nutně patří také návštěva Roklanského jezera. Sestup k němu vede velkým 

obloukem kolem jezerní stěny. Cesta je kamenitá a s výjimkou úvodních metrů celkem pozvolná. 

Kdysi se tudy scházelo také na českou stranu k Roklanské chatě, starý chodník k nedaleké hranici je 

dodnes patrný. Kousek pod ním se pod hranou rozvodního hřbetu otevírají první pohledy na jezero. 

Nejhezčí a nejúplnější se pak nabízí od dřevěné Roklanské kaple, kterou podle legendy nechal 

postavit místní polesný jako dík svému koni, jenž ho zachránil před pádem ze skály do rokle. Kaple 

stojí v nadmořské výšce 1 212 m, současná stavba vznikla po roce 1972, kdy původní kaple vyhořela. 

Hladina Roklanského jezera skrytá uprostřed lesů vyzařuje vskutku tajuplnou atmosféru bez ohledu na 

to, že zde bývá hodně výletníků. K posezení a rozjímání vybízejí dřevěné lavičky. Od jezera k 

výchozímu parkovišti Gfäll vede trasa po lesních cestách bez výrazných změn nadmořské výšky. Celý 

okruh Tetřev měří asi 10 km. 
Zdroj:https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/roklan-a-sumava.A140507_160251_tipy-na-vylet_tom 

 

https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/roklan-a-sumava.A140507_160251_tipy-na-vylet_tom
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Neděle 23. srpna 2020: Obří hrad – Popelná hora 1 091 m 
V neděli po snídani vyjedeme autobusem směrem na Kašperské Hory. Cestou se zastavíme 

v Borových Ladech, kde si prohlédneme obnovenou kapli sv. Anny s křížovou cestou, volně 

přístupný Sovinec - soví voliéry a zajdeme se podívat k Chalupářské slati (3 km). V Rejštejnu se 

dáme busem směrem na Červenou a v prudké zatáčce, v místě bývalé Bezušné, provedeme výsadek. 

Vypravíme se odtud po červené značce ke hradišti Obří hrad. V Popelné (2,5 km) přejdeme na 

žlutou, která nás po dalším 1 km dovede přímo k hradišti – celkem 3,5 k m s převýšením 250 m. 

 

Kamenné ohrazení známé jako Obří hrad u Popelné v blízkosti kamenných moří, 5 km jihovýchodně 

od Kašperských Hor, je svou nadmořskou výškou 940 až 980 m nejvýše položenou pravěkou stavbou 

na území ČR. Ohrazení se skládá z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 m a šířkou 

okolo 80 m. Valy z kamenů dosahují výšky až 5 m. Vnější, téměř kolmá stěna kamenných zdí byla 

lícovaná a nahoře opatřena dřevěnou konstrukcí. Po staletí si lidé z okolí nedovedli vysvětlit původ 

mohutných kamenných valů. V podivuhodném objektu viděli sídlo obrů. V jedné z lidových pověstí 

se vypráví o nálezu jejich kosti, údajně tři metry dlouhé, kterou vesničané z Popelné použili jako 

lávku přes říčku Losenici. 

 

Po prohlídce hradiště a okolí se vydáme zpět do Popelné. Zde se krátce zastavíme na občerstvení 

v penzionu Na Losenici. Pokračovat budeme výstupem na Popelnou horu (1091 m)., která je 

výborným vyhlídkovým místem. Následovat bude sestup do obce Nicov. Budeme procházet Přírodní 

rezervací Pod Popelnou horou, kde na bývalých kamenitých pastvinách se postupem času vytvořilo 

vřesoviště s porosty jalovce obecného. Následně mineme Milovský vrch (996 m), projdeme osadou 

Studenec a po 7,5 km a sestupu o 350 m dojdeme do Nicova, kde na nás bude čekat autobus a návrat 

domů do Karlových Varů a Ostrova nad Ohří.  
 

Obří hrad 

Nejpodivuhodnější památku po 

údajných obrech najdeme na 

Šumavě. Je to Obří hrad, nejvýše 

položená pravěká stavba 

v Čechách, v nadmořské výšce 

1000 m. Zaujímá severní výběžek 

vrchu Rockenberg nedaleko 

Kašperských hor. Kdosi ho nazval 

„českými Mykénami“. Rozvalené 

zbytky kamenných valů, brána 

z obrovských balvanů, od níž 

stoupá cesta mezi dvěma zdmi na 

vrchol, kde je Kamenný stůl (snad 

obětní oltář), to vše nasvědčuje 

jakému si dávnému kultovnímu 

středisku, patrně z doby bronzové, 

i když jeho prvopočátky mohou 

být ještě starší. 

Vypráví se, že právě tady konali obři v době letního slunovratu své srazy a prováděli na vrcholu hory 

tajemné obřady, při nichž často obětovali chycené lidi z podhůří, hlavně děti a mladé panny. Raději 

prý si zbudovali pevnosti i na zalesněném vrchu Sedlo. Podle lidového mínění se většina obrů z Čech 

odstěhovala v dobách, kdy sem začínali pronikat první „lidští“ osadníci. Například ti z Obřího hradu 

na Šumavě prý odešli do Alp a tam jsou možná někde dodnes.                                          Otmar Dvořák 
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