
Cyklotrasa č. 38
Na kole z Prahy do Mnichova přes Malechov – Dolany - Svrčovec
Správním územím obce Dolany vede cyklotrasa č. 38, která je jednou z páteřních spojnic 
mezi Českou republikou a Bavorskem a  napojuje se na další místní a mezinárodní 
cyklotrasy.  
Nadregionální Šumavská cyklotrasa č. 38 je jednou ze 6 nadregionálních cyklotras v Plzeňském 
kraji. Schválena byla v roce 2004 a v polovině téhož roku získala také své číslo. Pro vedení CT 38 
je v úseku Merklín – Železná Ruda z části využito vedení stávající regionální trasy č. 332, z části je 
vedena  v novém  koridoru.  Důvodem  pro  nové  vedení  CT  38  je  především  snaha  o  zvýšení 
bezpečnosti cyklistů resp. jejich stažení z frekventovaných komunikací na nově budované úseky 
cyklostezek či na méně frekventované místní a účelové komunikace s klidovým provozem.

Cílem realizace CT 38 je společná snaha bavorské a české strany o propojení turisticky atraktivní 
oblasti Šumavy na obou stranách hranice a její pokračování směrem do Plzně a dále do Prahy 
resp.  do  Mnichova.  Dálková cyklotrasa CT 38 by se  měla  stát  bezpečnou trasou,  která spojí 
mezinárodně,  národně  a  regionálně  významné  destinace  na  obou  stranách  hranice.  Ve 
střednědobém  horizontu  uspokojí  zvyšující  se  poptávku  obyvatel  a  návštěvníků  Šumavy  a 
Bavorského lesa po bezpečné a co nejméně rušivé možnosti aktivního trávení volného času a 
možnosti naplňování zdravějšího životního stylu.

Na hranici začíná CT 38 v Alžbětině, kde navazuje na cyklostezku Regental.

Přes momentálně relativně dobré spojení s cyklostezkami mimo Bavorský les jako jsou Dunajská 
nebo Isarská cyklostezka, je cyklotrasa č. 38 první evropskou dálkovou cyklotrasou v této oblasti.

Nová cyklostezka označovaná na bavorské straně také jako „Cyklostezka Lesní dráhy“ umožňuje 
uskutečnění dlouholetého přání nejrůznějších turistických zařízení a spolků na bavorské a české 
straně, kterým bylo a je dokončení Evropské dálkové cyklotrasy Mnichov – Praha.

Obec Dolany leží na strategicky významné spojnici mezi městem Švihov a městem Klatovy, téměř 
uprostřed jejich vzájemné vzdálenosti. Obě města jsou turisticky velmi atraktivní. Obec je členem 
mikroregionu Běleč a prostřednictvím tohoto mikroregionu také MAS Pošumaví iniciativy Leader +.

Poloha mezi oběma turisticky zajímavými místy neubírá nic na vlastní atraktivitě a obec není jenom 
„průjezdnou“.

Cyklotrasa č. 38 byla spolufinancována z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika 
- Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Partnery projektu byla obec Dolany a obec Grafling 
v okrese Deggendorf. V rámci projektu byly na české straně vybudovány 3,8 km této turistické 
spojnice a zcela nově vzniklo informační a odpočinkové zázemí na návsi ve Svrčovci.

Bavorský partner zpevnil a rozšířil a nově vybudoval dva úseky této cyklotrasy na svém území 
v celkové délce 5,2 km.

Na trase cyklostezky jsou umístěny velké turistické informační tabule se zajímavými místy, které 
nejsou v mapě popsány. Návštěvníky čeká nejen příjemné svezení na kolech, ale také hospůdky s 
občerstvením a příjemná místa na odpočinek. Kromě internetu poskytují informace o našem 
regionu četná informační centra, která se na trase nalézají. 

Přejeme Vám krásné prožití příjemných chvil v Pošumaví a šťastnou cestu!

Propagační materiály cyklotrasy č. 38 obdržíte v informačních centrech ve Švihově, Klatovech a 
Běšinech a na Obecním úřadě v Dolanech.

V přiložených souborech naleznete mapu cyklotrasy č. 38 a atraktivní cíle, které můžete během 
své cesty navštívit. 


