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Malebným okolím Strážova
v Pošumaví
Dnes se opět podíváme do Pošumaví do malebného údolí Strážovského potoka a do Strážova

Do Strážova se nejlépe dostane-
me autem z Klatov po komuni-
kaci č. II/191 směrem na Nýr-
sko, když za Janovicemi nad
Úhlavou u průmyslové zóny za-
bočíme doleva směrem na Strá-
žov, nebo z Klatov po komuni-
kaci I/27 směrem do Železné
Rudy, když před obcí Běšiny
odbočíme doprava na Strážov.
Na nově opraveném náměstí
můžeme zdarma zaparkovat
a využít mapy u autobusové za-
stávky nebo potřebné informa-
ce získat na městském úřadě.

První zmínky o Strážovu jsou
z druhé poloviny 14. století, kdy
je zmiňován jako příslušenství
k hradu Opálka. Za své jméno
vděčí pomezní strážní věži, ze
které byla střežena obchodní
stezka z Bavorska do Klatov. V
první polovině 15. století byla
u Strážova objevena ložiska
stříbra. Díky tomu došlo k roz-
machu města, které následně
získalo od krále Ludvíka Ja-
gellonského v roce 1524, někte-
rá městská práva. Od 18. století
se na Strážovsku rozšířila vý-
roba paličkovaných krajek. V
roce 1896 zde byla založena od-
borná krajkářská škola. Ta byla
sice v roce 1953 zrušena, ale tra-
dice mezi lidmi stále zůstává.

Předtím, než se vydáme na
dnešní výlet, můžeme obdivo-
vat gotický kostel svatého Jiří,
poprvé zmiňovaný již v polovi-
ně 14. století, sochu svatého Ja-
na Nepomuckého před radnicí,
samotnou radnici či upravené
náměstí s přilehlými uličkami.
V roce 2003 byla historická část
města vyhlášena městskou pa-
mátkovou zónou.

Náměstí opouštíme sjezdem
okolo autobusové zastávky po
cyklotrase 2035 směrem k Opál-
ce. Pojedeme po asfaltové ko-
munikaci s místním provozem,
tak nepodceňujte svoji bezpeč-
nost. V Opálce pokračujeme po
cyklostezce směr Zahorčice,
kde ale cyklostezku opustíme
a budeme okolo autobusové za-
stávky odbočovat doprava smě-
rem ke Krotějovu. Před Zahor-
čicemi se nezapomeňte otočit.
U uvidíte nádherný pohled na
Strážov a okolí. Celkově dnešní
kratší výlet neuspěchejte a dí-
vejte se okolo sebe, „kochejte
se“ a užívejte si krásných vý-
hledů. Cestou do Krotějova po
své pravé ruce podjíždíte Želiv
a před sebou máte Městiště,
Prenet, Suché studánky a cestu
na Můstek. Při příjezdu do ves-
nice Krotějov se na křižovatce
turistických cest zajeďte podí-
vat doprava na náves, kde roste
památná lípa. Již před vesnicí
jsme se napojili na cyklotrasu
2035, po které pojedeme dále na
Patrasku a po místní komuni-
kaci a po cyklotrase 2032 na Ví-
teň. Po průjezdu obcí odbočuje-
me doleva zpět na Strážov, kte-
rý vidíme před sebou. U školy
a hasičské zbrojnice zabočíme
doprava po cyklotrase 2048 a po
horší asfaltové komunikaci do-
jedeme do obce Brtí. V polovině
cesty je odpočívadlo s výhledem
na přilehlé kopce. Příjemná
vesnička Brtí nás přivítá upra-
venou návsí, kterou ale proje-
deme, a za mostkem odbočíme
ze zelené turistické značky do-
leva a pojedeme asi 2 kilometry
neznačenou cestou. Nemusíme
se toho bát, nikde nelze špatně
odbočit. Jedeme kamenitou
cestou (jedná se o statkovou
cestu) nejprve úvozem a ná-
sledně mezi lesem a loukou až k
vjezdu do lesa, kde opět jedeme
vlevo a po mírném stoupání do-
jedeme k vysílači. Zde nás čeká
asi 500 metrů prudší sjezd upra-
venou kamenitou cestou, až na

křižovatku cest. Opět najíždíme
na cyklotrasu 2038 a jedeme do-
leva až k prvnímu stavení, u
kterého je malý rybníček s vod-
níkem a nádherným výhledem
na Neznašovy a Klatovy. Po pří-
jemné asfaltové komunikaci je-
deme do obce Javoříčko, pak
následuje sjezd do Lukavice,
kde najíždíme na komunikaci
II/171 Běšiny – Strážov, po které
pojedeme až před Strážov. Před
čerpací stanicí odbočíme dole-
va, sice po neznačené, ale jediné
polní cestě k lesu. Je to cesta k
židovskému hřbitovu, ke které-
mu se dostaneme okolo lipové
aleje do kopce až k lesu, a zde
odbočujeme doleva a už vidíme
zeď židovského hřbitova. Po
prohlídce udržovaného hřbito-
va, kde je kolem 250 náhrobních
kamenů s nápisy v hebrejštině,
němčině i češtině, jedeme zpět
do Strážova. Projedeme okolo
Kovodružstva a na první od-
bočce doprava na Lehom odbo-
číme, stále po trase 2038. Čeká

nás výjezd po asfaltové komu-
nikaci okolo hřbitova. Před vr-
cholem stoupání nezapomeňte
odbočit vlevo po asfaltové ko-
munikaci. Po 300 m nás čeká
příjezd k velmi pěkné vyhlídce
na Strážov a přilehlé kopce. Ří-
ká se jí šumavská vyhlídka Z.
Hodka a strážovských turistů.
Při dobré viditelnosti je vidět
i střecha chaty na Prenetu.

Po návratu zpět na cyklos-
tezku pokračujeme do osady
Lehom a výjezdem do kopce
a následným, ne úplně přehled-
ným sjezdem do obce Javor. Zde
sice pojedeme doleva směrem
na Klenovou, ale doporučuji za-
jet se ještě podívat do vlastní
obce na náves, kde stojí nově
upravená dřevěná zvonička. Do
obce Klenová zajíždět nebude-
me a pojedeme rovnou k hradu
a zámku Klenová, který určitě
za návštěvu stojí. Po prohlídce a
případně po občerstvení sjíždí-
me po cyklotrase 2035 do Jano-
vic nad Úhlavou, kde je opět

možnost se občerstvit, ať již
v restauracích, nebo zmrzli-
nárně. Janovice projíždíme po
státní komunikaci směr Nýr-
sko, tak jezděte velmi opatrně a
počítejte s velkým provozem
aut. Před průmyslovou zónou
odbočíme doleva po cyklotrase
2035 a opět jedeme po asfaltové
komunikaci s provozem aut.
U první asfaltové odbočky dole-
va u Dvoreckého mlýna odbočí-
me směrem k Rovné. Jedeme po
pěkné asfaltové komunikaci a
po krátkém stoupání jsme v ob-
ci s renovovanou kapličkou
z roku 1877. Dále pokračujeme
již opět zpět do Strážova. Cestou
máme příjemné výhledy a okolo
nové zástavby se dostaneme
zpět do města a následně na ná-
městí. Dnešní výlet nebyl ná-
ročný, ale určitě vás potěšilo
množství nádherných pohledů
na krásné a malebné město
Strážov a jeho okolí, na kopce
začínající Šumavy tak doufám,
že se sem opět rádi vrátíte.

Příští pátek: Na slavnosti
jablek na vrchu Krasíkov

Trasu připravil
František Bechyně,
cykloprůvodce
z Nýrska, který
provází po Šuma-
vě a spravuje stej-
nojmenný portál

www.posumave.cz.

Seriál cyklovýletů vzniká
ve spolupráci s regionálním
informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Strážov na Šumavě –
482 m n. m.
Délka: 33 km
Náročnost: lehká
Vhodné kolo: trekové
Doporučeno pro všechny cyklo-
turisty.

Na výlety v Pošumaví se hodí nejlépe horské kolo. Foto: Radka Žáková

Užitečné rady
Občerstvení na trase: Janovice
nad Úhlavou, zámek Klenová
Koupání: Strážov, Janovice
Cykloservisy na trase: žádné
Odkazy:
http://www.cykloserver.cz/
f/20dd104382/ – mapa trasy
výletu
www.posumave.cz

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/20dd104382/

Strážov leží v krásném údolí. Foto: František Bechyně


