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Po zajímavostech severovýchodního Klatovska

Tento výlet po severovýchod-
ním okruhu Klatov je určený
pro zdatnější cykloturisty.
Kromě hlavních zastávek,
které zahrnují skalní útvary
a zaniklé lomy, zahrnuje i ně-
kolik míst s dalekými výhledy
do kraje, za kterými je nutno
šlapat do kopce. V neposlední
řadě zabrousí i do historie
okolních obcí a povede také
kolem několika krásných
kapliček. Možností doplnit
potraviny v obchodě či zasta-
vit na jídlo v restauraci je na
této trase málo, proto doporu-
čuji vzít si jídlo a pití s sebou.

Přes Klatovský Bor
k vrchu Pokrývadlo
Výlet začneme přímo u vlako-
vého nádraží na západním
okraji Klatov. Před ním na-
jdeme velké parkoviště pro
auta a také východiště turis-
tických tras. Napojíme se zde
na červenou značku, která nás
ve směru na Komošín dovede
po proudu Drnového potoka
k zalesněnému kopci s ná-
zvem Klatovský Bor. Tady nás
čeká první výraznější stoupá-
ní, kdy nás červená turistická
značka dovede po lesní cestě
přes turistický rozcestník
v sedle mezi Klatovským Bo-
rem (532 m n. m.) a Smrčím
(568 m n. m.) ke krásné vy-
hlídce, u které je instalovaný
fotopohled s popiskami. Z to-
hoto místa máme jako na dla-
ni pohled do krajiny, kterou
povede celý dnešní výlet. Čer-
vená značka nás po krátkém
sjezdu navede na zpevněnou
cestu, po které se dáme dopra-
va a sjedeme do obce Štěpáno-
vice. Zde si můžeme prohléd-
nout kostel sv. Michala a také
tvrz, která byla postavena
v polovině 14. století a později,
v 18. století, byla přestavěna
na sýpku. Ve Štěpánovicích se
napojíme na nově vyznačenou
cyklotrasu 2076 a po opatrném
přejezdu frekventované silni-
ce I/27 získáme potřebný směr
k vrchu Pokrývadlo. U vjezdu
do lesa je za závorou po pravé
straně zastřešené odpočívadlo
a další vyhlídka s fotopohle-
dem, tentokrát na hraniční
šumavské hory (Svaroh, Ko-
krháč, Velký a Malý Ostrý),
hřeben Pancíř – Můstek – Pre-
net a pod ním na kopec Ploši-
nu, ale i na Plánický hřeben
i s jeho nejvyšším bodem
Drkolnou a spoustu dalších
vrcholů. A pod tím vším Kla-
tovy a jejich široké okolí.

Z vyhlídky nás čeká celkem
náročný sjezd po cyklotrase
2076 do obce Točník. Zde poje-
deme doleva až na její konec
k turistickému rozcestí, od-
kud budeme pokračovat po
modré značce k Novému ryb-
níku, kde ji opustíme. Dále se
vydáme po neznačené zpev-
něné polní cestě, která vede
mezi rybníkem a lesem, až do-
jedeme do obce Vícenice. Na
návsi odbočíme před kaplič-
kou postavenou v roce 1897
doprava a po asi tři sta met-
rech se napojíme na další pol-
ní cestu. Po dvou kilometrech
lehkého stoupání přijedeme
na asfaltovou silnici vedoucí
z Kokšína. Dáme se zde do-
prava a po pár metrech přije-
deme do vesničky Vosí. První
písemná zmínka o této obci
pochází z roku 1548 a více
informací o její historii se
dozvíme z infotabule, která je
instalována na návsi přímo
u místní kapličky Panny Ma-
rie Klatovské, postavené v ro-
ce 1927. Jediná zpevněná ces-
ta, která odtud vede tak,
abychom měli kapličku po
pravé ruce, nás dovede přes
kopec na asfaltovou komuni-
kaci a následně do obce Ka-
mýk, kde se dáme na křižo-
vatce doleva. Od 14. století tu
stával poplužní dvůr, který
dostal název Panský. Přírodní
zajímavostí jsou zde 200 let
staré lípy, které dosahují výš-
ky 25 metrů. K našemu první-
mu delšímu zastavení je to od-
tud již kousek.

Kamýcká skála
Buližníkový suk Kamýcká
skála vyčnívá v porostu boro-
vic a protíná jej silnice na Švi-
hov. Hlavní část s nejvyšším
místem, na kterém je vrcho-
lový dřevěný kříž, je po naší
pravé straně. Vyškrábat se na

vrchol této skály je výkon spí-
še pro fyzicky zdatnější jedin-
ce. Ale i ti musí být opatrní,
výstup je na vlastní nebezpe-
čí. Vynaložená námaha za to
ale stojí. Vrchol Kamýcké
skály je romantické místo
s částečným výhledem do
krajiny. Pod skálou najdeme
informační panel, který je
součástí naučné stezky Švi-
hov a okolí. Popisuje, jak ta-
kovýto buližníkový suk vzni-
ká a proč je tento skalní útvar
zrovna takto pojmenovaný.
Dozvíme se mimo jiné, že se
skládá převážně z křemene,
díky němuž je velice pevný.
Od panelu sjedeme po silnici
mezi skalami k turistickému
rozcestníku Pod Kamýkem,
kde odbočíme doprava na
modře značenou lesní cestu,
a po třech stech metrech při-
jedeme k malebné lesní
studánce, která je kousek od
naší cesty po levé straně. Dále
pojedeme stále podle modré
turistické značky až k místu,
kde uhýbá doleva na polní
úvozovou cestu. Ta vede do
obce Hráz a pro kolo je velice
špatně sjízdná. My pojedeme
po této zpevněné cestě dále bez
značení a užijeme si tak pří-
jemnou okružní jízdu v lese.
Bez dalšího odbočování přije-
deme k asfaltové silnici a dá-
me se po ní doleva.

Vesničky
s dávnou minulostí
Projedeme obcí Těšnice, která
není nijak veliká, ale přesto
má bohatou historii. Poprvé je
zmiňována již v roce 1379. Po-
chází odtud husitský bojovník
Jan Bleh. V obci nalezneme
infopanel, ze kterého se histo-
rie dychtiví cyklisté dovědí
mnohem více. Odtud po nece-
lém kilometru mírného stou-
pání dojedeme po zpevněné

cestě opět do lesa, kde se
u křížku napojíme na zelenou
turistickou značku, která nás
přes kopec dovede do obce
Otín. Při výjezdu z lesa se nám
znenadání otevře nádherný
výhled do krajiny v podobném
směru jako od vyhlídky u Po-
krývadla, ovšem tady budeme
o 40 metrů výše. Po sjezdu do
Otína se napojíme na cyk-
lotrasu 2081, která vede podél
místního empírového zámku,
ve kterém ve 30. letech 19. sto-
letí pracoval František Palac-
ký na svých Dějinách národu
českého v Čechách a na Mo-
ravě. V současné době je zá-
mek pro veřejnost nepřístup-
ný. Přes ulici naproti vchodu
do zámku stojí kaplička sv. Ja-
na Nepomuckého. Pojedeme
podél zámecké zdi ke glorietu,
který je žel v žalostném stavu.
Od něj sjedeme lipovou alejí
do obce Předslav. Zdejší do-
minantou je věž kostela sv. Ja-
kuba Většího z roku 1809, sa-
motný kostel byl však posta-
ven již v polovině 13. století,
ale od té doby byl několikrát
přestavován. V roce 1827
v něm byl oddán František
Palacký s Terezií Měchuro-
vou, dcerou tehdejšího maji-
tele zámku v Otíně. Za místní
sokolovnou stojí za povšim-
nutí 300 let starý Tyršův dub,
který dosahuje výšky 31 met-
rů. Výlet pokračuje dále po
silnici směrem na Klatovy až
k odbočce za Makalovy. Tam
se dáme doleva na polní cestu,
po které vede cyklotrasa 2076
až do Bolešin.

Zámkovská hora
a vápencový lůmek
Na Vrších
Projedeme přes náves s kap-
ličkou v Ostřeticích, za nimi
odbočíme doleva. Budeme
projíždět kolem zalesněného
vršku, kde na jeho kraji uvi-

díme informační tabuli. Jed-
ná se o jednu ze zastávek pěší-
ho okruhu kolem Bolešin,
která upozorňuje na Zámkov-
skou horu. Ta se nachází v na-
šem směru jízdy za tímto vrš-
kem, odtud je to asi dvě stě
metrů. Je to další zastávka
našeho výletu. Kola necháme
na malém odpočívadle u sil-
nice a odtud je to pěšky
100 metrů přes pole. Jediná
přístupová cesta vede tudy po
prošlapané cestičce. Zámkov-
ská hora (442 m n.m.) oplývá
především svojí flórou a fau-
nou. Jedná se o zaniklý vá-
pencový lom, který byl v pro-
vozu do 70. let minulého stole-
tí. Při jeho návštěvě dávejte
prosím pozor, kam a na co šla-
pete. Roste tu spousta vzác-
ných teplomilných rostlin, na
kterých si lebedí málo vídaní
motýli a brouci. Více se o nich
dozvíte z infotabule. Ale i sa-
motné pozůstatky lomu vypa-
dají velmi zajímavě, navíc je
odtud pěkný výhled na Klato-
vy. Dále pokračujeme po sil-
nici do Bolešin, kam přijede-
me hlavní silnicí II/186, ze
které poté z ní odbočíme dole-
va. Projedeme kolem kapličky
zasvěcené v roce 1775 Panně

Marii až na konec obce. Zde
před pneuservisem odbočíme
doleva na polní cestu a po
400 metrech dojedeme na kraj
lesa, u kterého je k vidění dal-
ší zaniklý vápencový lom. Ne-
se název Na Vrších a i zde ros-
te zajímavá květena. Ale je tu i
něco mnohem atraktivnější-
ho, co na Zámkovské hoře ne-
najdeme. Když budeme po-
stupovat k lomové stěně po je-
jí pravé straně, tak objevíme
vstup do jeskyně. Ta je bez
omezení přístupná veřejnosti
a především v letních měsí-
cích bývá vítaným zpestře-
ním výletu. Není nikterak ve-
liká, ale rozhodně má své
kouzlo. Poté se vrátíme zpět
do Bolešin a na křižovatce
u kamenného křížku odbočí-
me doleva. Projedeme kolem
rybníčku, odkud po kilometru
mírného stoupání přijedeme
na křižovatku, na které se dá-
me doprava. Projedeme kolem
novogotické kapličky Panny
Marie postavené v roce 1897
a až do Čínova. Odtud nám
přes centrum Klatov zbývá
posledních přibližně pět kilo-
metrů do výchozího bodu naší
cesty k vlakovému nádraží.

Příští pátek: Z Tachova
do Konstantinových Lázní

Trasu připravil
Zdeněk Šnejdar,
klatovský cyklista
a znalec širokého
okolí Klatov, spo-
lupracující při pří-

pravě cyklovýletů s nýrským cyklo-
průvodcem Frantou Bechyně.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském a
Karlovarském kraji vzniká ve spolu-
práci s regionálním informačním por-
tálem pro cyklisty plzenskonakole.cz

Start a cíl: Klatovy
Délka: 40 km
Náročnost: středně těžká
Vhodné kolo: horské

Užitečné rady:
Občerstvení na trase: Bolešiny, Myslovice (mimo trasu výletu – 2 km po
silnici II/186 z Bolešin ve směru na Plánici)
Cykloservisy: Bolešiny, Klatovy (5x)
Upozornění na značení Klatovským Borem:
Na mapách jsou stále vyznačené červené a modré turistické trasy podle
starší původní verze, které v současnosti již nejsou aktuální. Od rozcest-
níku Klatovský Bor nyní vychází pouze červená značka a vede přibližně ve
směru po původní modré značce. Modrá turistická značka vychází až na
rozcestníku Pod Smrčím!
Zajímavosti v okolí:
dva zaniklé a zatopené lomečky při ulici Maxima Gorkého v Klatovech
pod Větrovnou, které jsou součástí žlutého vycházkového okruhu. Poblíž
výpadovky na Nepomuk najdeme ještě třetí, který v létě slouží i ke kou-
pání. Ve všech se těžila žula. Další skalní útvar v lese 700 metrů jihozá-
padně od Kamýcké skály, přístup zpět k památným lípám a za nimi
do prava po lesní cestě.
Odkazy:
Studánka pod Kamýckou skálou
http://www.estudanky.cz/3342-studanka-pod-kamyckou-skalou
Zámkovská hora
http://www.zamkovskahora.cz/

V sedle mezi Klatovským Borem a Smrčím Foto na stránce: Zdeněk Šnejdar

Štěpánovická tvrz

Kamýcká skála

Vchod do jeskyně lůmku Na Vrších

podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/3583120657/


