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Na kole za židovskými památkami v Pošumaví
Celodenní výlet s atraktivními výhledy do krajiny a mnoha zastávkami na zajímavých místech. Vhodný je i pro méně zdatné cykloturisty

Začátek i konec trasy je v Nýr-
sku, které leží 18 km od Klatov
na silnici č. 191 Klatovy – Že-
lezná Ruda a na železniční
trati č. 183. Celý jedenapade-
sátikilometrový okruh není
náročný, s výjimkou cesty od
Loučimi na Modlín, ale co se
nenechá vyjet, nechá se vytla-
čit.

Výlet doporučuji začít u in-
focentra, které je u řeky v
blízkosti autobusového ná-
draží. V infocentru obdržíte
propagační materiály a mapy.
Zde si můžete vyzvednout i
klíč od židovského hřbitova.
Pokud na trasu nastoupíte u
autokempu, klíč od hřbitova
můžete získat v hospůdce Ze-
manka na silnici Nýrsko – Mi-
lence.

Doporučuji prohlídku měs-
ta Nýrska, které má bohatou
historii. Navštívit můžete na-
příklad Muzeum Královského
hvozdu, kostel sv. Tomáše,
Lesní divadlo, a pokud si na
jeho stránkách najdete pro-
gram, můžete navštívit diva-
delní představení ochotnic-
kých souborů, zříceninu hra-
du Pajrek asi tři kilometry od
Nýrska, nově opravený zá-
mek Bystřice, kapli Nejsvě-

tější Trojice v Bystřici, odkud
je také krásný výhled na nýr-
ské okolí. Za zmínku rovněž
stojí vodní nádrž Nýrsko, kte-
rá je vzdálená jen tři kilomet-
ry od Nýrska proti proudu ře-
ky Úhlavy. Sem se ale podívá-
me při některém z dalších
cyklovýletů.

První zastavení na trase
bude na nýrském židovském
hřbitově, jehož historie sahá
až do 16. století, ale dochované
náhrobní kameny jsou z po-
čátku 18. století. Nejznáměj-
ším pohřbeným je zde zakla-
datel továrny na optiku, poz-
ději známé jako OKULA, Vi-
lém Eckstein. Hřbitov se na-
chází na malém návrší upro-

střed polí nedaleko křižovat-
ky nad Nýrskem, v klínu cest
na Hodousice a Milence. Od-
tud se vrátíme zpět do Nýrska
a po cyklotrase 2052 jedeme
přes Bystřici nad Úhlavou,
kde asi po kilometru opouští-
me cyklotrasu a dál pokraču-
jeme po staré komunikaci
směrem na Petrovice nad
Úhlavou. Tady musíme vjet
na jediný úsek trasy, kde je
větší provoz, proto zde jeďte
opatrně.

Dále jedeme směrem na Ja-
novice nad Úhlavou, kde za
odbočkou na Hvízdalku už po
pravé ruce vidíme janovický
židovský hřbitov, který se ne-
zamyká. Také tento hřbitov
pochází z počátku 18. století.
Od hřbitova pak ještě po hlav-
ní komunikaci sjíždíme do
Janovic nad Úhlavou, kde se
můžeme zastavit na prohlíd-
ku zámku a galerie Klenová.
Dále pokračujeme opět po
cyklotrase 2052 na Veselí, Du-
bovou Lhotu, kde za obcí na
křižovace tras přejíždíme na
2089 do Běhařova a po trase
2088 dojedeme až do Libkova.

Kochejte se
úchvatnými výhledy
Před sjezdem do Libkova stojí
za povšimnutí poutní místo
Dobrá Voda s kostelem a kap-
ličkou se „zázračnou a uzdra-
vující“ vodou. Zdatnější cyk-
listé mohou jet přes Miletice,
za obcí vyjet do kopce ke kap-
ličce sv. Markéty s výhledem
po okolí. Z Libkova pokraču-
jeme po cyklotrase, ale už si
všímáme i zelené turistické

značky, která nás dovede až k
židovskému hřbitovu Lou-
čim.

Před vjezdem do lesa je
vhodné si na chvilku odpoči-
nout a pokochat se úchvat-
ným výhledem na hraniční
hory s vrcholky Velký a Malý
Ostrý a Svaroh. Po zelené tu-
ristické značce ujedete asi ki-
lometr a jste na křižovatce se
žlutou turistickou značkou,
která vás z kopce zavede k
dalšímu židovskému hřbito-
vu, který byl založen v roce
1842 a je umístěn v lese a ob-

klopen vzrostlými stromy. Při
sjezdu doporučuji opatrnost,
na cestě je víc kamenů a ne-
bezpečné svodnice, které od-
vádějí vodu napříč cestou. Po
shlédnutí hřbitova musíme
zpět na křižovatku a dále po
zelené turistické až na Mod-
lín, kde se napojujeme na cyk-
lotrasu 2193, která pokračuje
až do Kdyně. Po cestě z Modlí-
na se po naší pravé ruce obje-
vují nečekané výhledy na
Chudenicko a na rozhlednu
Bolfánek.

Před sjezdem do Kdyně ur-

čitě stojí za návštěvu rozhled-
na Koráb s výhledem na dale-
ké okolí a zejména na Všerub-
ský průsmyk, který odděluje
Šumavu od Českého lesa. Z
rozhledny je při dobrém poča-
sí vidět i Plzeň. Také doporu-
čuji návštěvu zříceniny hradu
Rýzmberk nad Kdyní.

Ve Kdyni nás čeká poslední
židovská památka – synagoga.
Tato novorománská stavba
pochází z roku 1863 a najdeme
ji v Masarykově ulici nedale-
ko náměstí. Je zde stálá expo-
zice fotografií a předmětů uží-
vaných židy při bohosluž-
bách, schránka na tóru, žen-
ská patrová galerie, židovská
rituální lázeň mikve a další.

Ze Kdyně se již pomalu vra-
címe zpět na Nýrsko. Po cyk-
lotrase 2195 vyjedeme nad Br-
nířov a po sjezdu do obce se na
návsi napojíme na trasu
2051A, až do obce Hluboká,
kde najedeme na trasu 2051 a
po ní přes Chodskou Lhotu na
Orlovice a dále po trase 33. Po
celé této části trasy můžeme
sledovat nádherné kopce plné
hlubokých lesů. V Orlovicích
můžete navštívit přírodní pa-
mátku Orlovická hora. Je to
místo, kde se dříve těžily li-
monitové rudy. Po výjezdu z
orlovických lesů nad Hadra-
vu se určitě na chvilku za-
stavte a prohlédněte si hra-
niční hory od Hoher Bogenu,
přes Ostrý, Svaroh, Prenet,
Želiv a výhled na Nýrsko.

Start a cíl: Nýrsko
Délka: 52 km
Náročnost: malá
Povrch: ze tří čtvrtin asfalt, ji-
nak udržované polní a lesní ces-
ty, vhodné pro trekové nebo
horské kolo.

Příští pátek: Z Mariánských do
Konstantinových Lázní přes Kosí
potok a Hadovku.

Synagoga ve Kdyni. Foto: F. Bechyně

Židovský náhrobek. Foto: F. Bechyně

Trasu připravil
František BE-
CHYNĚ, cyklo-
průvodce z Nýr-
ska, který prová-
zí po Šumavě a
spravuje stejno-
jmenný portál

www.posumave.cz.

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

Na trase najdete židovské hřbitovy i synagogu.

Na výlety po Pošumaví jezdí cyklisté většinou na horských kolech. Foto Radka Žáková

Užitečné rady
Občerstvení
Nýrsko
Janovice nad Úhlavou
Kdyně – hostinec Černý orel
se značkou Cyklisté vítáni
Chodská Lhota – hostinec
Choda se značkou Cyklisté
vítáni (pro teplá jídla se do-
poručuje volat předem)

Koupání
Nýrsko
Janovice nad Úhlavou
Kdyně Hájovna – v blízkosti
chatové osady Hájovna se
značkou Cyklisté vítáni
Kdyně – Centrum vodní zá-
bavy
Hluboká

Cykloservisy
Kdyně

Odkazy
www.posumave.cz
www.cyklistevitani.cz
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