
Lákavé vyhlídky v okolí Klatov
Náš další cyklovýlet nás zavede do okolí Klatov, kde navštívíme
několik vyhlídek, a to nejen na Klatovy, ale i na jeho okolí a na
hraniční hory

Klatovy s Černou
věží

Začátek i konec dnešního vý-
letu je v Klatovech, které jsou
známé také jako město kara-
fiátů nebo jako brána Šuma-
vy. Dostat se sem můžeme au-
tem po silnici č. 27 či po želez-
niční trati č. 183. Město leží na
Drnovém potoce, který se za
městem vlévá do řeky Úhlavy.
Historie Klatov sahá až do let
1260 – 1263, ze kterých pochá-
zejí první zmínky o tomto
královském městě. Pravděpo-
dobně již každý o Klatovech
slyšel, nebo je i navštívil, snad
každý zná katakomby, ale již
nemusí vědět, že jsou nově
zrekonstruované, mají nový
vstup a opravdu stojí za ná-
vštěvu. První krásná vyhlíd-
ka, kterou můžeme navštívit,
je právě ze zdejší Černé věže,
která městu dominuje a kam

vystoupáme po 226 schodech
do výšky 81 metrů. Můžeme tu
pozorovat celé okolí Klatov,
hraniční hory či hektarové
náměstí. Po opuštění věže si
můžeme chvilku odpočinout
na náměstí v jezuitském kos-
tele Neposkvrněného početí
Panny Marie a svatého Igná-
ce, nebo v barokní lékárně
U Bílého jednorožce, která je
památkou UNESCO. Můžeme
také navštívit arciděkanský
kostel Narození Panny Marie
z druhé poloviny 13. století
a Bílou věž. Tyto památky zná
nejspíš každý, ale za návštěvu
stojí i Muzeum Dr. Hostaše,
kaple Panny Marie Klatovské,
tzv. Chaloupky, synagoga
a židovský hřbitov, městské
hradby s baštou a okrouhlicí.

Na Hůrce
Další vyhlídka, která ale leží
mimo trasu dnešního výletu,
je na zalesněném kopci nad
Klatovy, na Hůrce, které vé-
vodí již zdaleka viditelný kos-
tel sv. Martina, od kterého
jsou krásné výhledy směrem
na Nýrsko, Kdyni a hraniční
hory. Po prohlídce Klatov vy-
rážíme od lávky, kde je info-
centrum a kde můžete zdarma
zaparkovat auta, proti proudu
Drnového potoka po cyklos-
tezce č. 38. Pokud budeme po-
zorně sledovat cykloznačky
a Drnový potok, podaří se nám
bez problémů projet městem
a vjet do městského parku,
kde se můžeme občerstvit
v restauraci Kolonáda a po-
kračovat dál po cyklostezce,

na níž budeme nejspíš potká-
vat i hodně bruslařů. Před
vlakovým nádražím Klatovy –
Luby odbočíme vlevo po cyk-
lostezce č.2277 a dostáváme se
do lesního masivu Spálený
les. Asi po kilometru vpravo
je památník českých vlasten-
ců popravených nacisty v ro-
ce 1942, kde můžeme uctít je-
jich památku. Před výjezdem
z lesa z mírného kopečka na-
razíme na uzamčenou závoru,
tak pozor, ať stačíte zabrzdit.
Míjíme obec Újezd, najíždíme
na komunikaci na Chlistov
a na křižovatce cest a stezek
odbočujeme vlevo k obci
Mochtín. Tím projíždíme
a pokračujeme doprava po
trase č.305 na Těšetiny a smě-
rem na Hradiště. Zde nás čeká
nejdelší kopec dnešního výle-
tu. Ale po jeho zdolání bude-
me odměněni překrásným
výhledem na Klatovy.

Ke Zdebořické
skále
Na kopci odbočujeme vlevo na
panelovou cestu a dojíždíme
do malebné vesničky Nový
Dvůr. Táhlým mírným stou-
páním po asfaltce se dostává-
me až na most přes komuni-
kaci na Horažďovice a dále
mírným stoupáním až do ves-
nice Zdebořice, která se na-
chází na Plánickém hřebeni.
Na návsi mineme kostel
sv. Jiljí, který nám zůstává po
levé ruce a stále do kopce vy-
jíždíme až k odpočívadlu, nad
kterým je Zdebořická skála.
Zde je velmi pěkný výhled na
hraniční hory, můžeme vidět
Hoher Bogen, Poledník, Brdy
a za pěkného počasí i věže Te-
melína. Cestou okolo odpoči-
vadla pokračujeme k lesu a po
lesní cestě směřujeme pod vy-
sílač Barák, kde u Chuchle
najíždíme na žlutou turistic-
kou značku. Předtím se ale
opět z louky můžeme kochat

výhledem na Klatovsko. Po
této značce pokračujeme po
špatné, místy značně kameni-
té cestě z kopce až na okraj le-
sa, kde dále po žluté dojíždíme
na asfaltovou komunikaci
nad Obytcemi. Pokračujeme
doleva a po chvilce příjemnou
cestou po žluté dojíždíme do
obce Kydliny. Další spojovací
cesta vede po asfaltové komu-
nikaci s místním provozem až
k obci Bolešiny. První cestou
vpravo na okraji Bolešin mí-
jíme hlavní komunikaci.
Za kapličkou ji přejedeme
a dále směřujeme ke statku,
kolem kterého budeme pro-
jíždět po velmi pěkné asfaltce
až do Ostřetic. Zde opět kou-

sek pojedeme po komunikaci
s provozem až do zatáčky
s křížkem, kde odbočíme vle-
vo a po upravené šotolínové
cestě až k vesnici Makalovy,
kde opět najíždíme na komu-
nikaci s provozem.

Projedeme Točník až před
kulturní dům, kde u trafosta-
nice odbočujeme doprava po
modré turistické značce na
polní a dále lesní cestu. Zde
nás čeká stoupání na vrch Po-
krývadlo. Před výjezdem z le-
sa je po levé straně odpočiva-
dlo s krásným výhledem na
Klatovy, Točník a hraniční
hory, kterým dominuje Malý
a Velký Ostrý. Následně nás

čeká sjezd po polní cestě do
Štěpánovic, přejezd hlavní
komunikace a do mírného
kopce průjezd obcí, kde nás
může upoutat bývalá tvrz. Po
pěkné polní cestě se dostává-
me k lesnímu masivu Smrčí,
kde najíždíme na červenou
turistickou značku, po které
se dostaneme na dohled osady
Sekrýt. Zde stojí za to se na
chvilku zastavit a pozorovat
protější kopce a krásnou pří-
rodu nacházející se v těsné
blízkosti Klatov. Čeká nás
sjezd po asfaltce, občas pou-
žijte brzdy, aby vás nepřekva-
pila za zatáčkou hlavní ko-
munikace. Přejedeme řeku
Úhlavu a na začátku obce Svr-
čovec odbočujeme vlevo směr
Andělice a asi po sto metrech
se napojujeme na cyklostezku
č.38, která nás dovede až do
Klatov.

Až se opět přiblížíme k řece
Úhlavě, budeme vjíždět na
okraj lesa Husín, kde můžeme
navštívit na kopci mohylové
pohřebiště ze střední a mladší
doby bronzové. Po stezce přes
Tajanov odbočujeme vlevo
a přes dva kruhové objezdy,
po chodníku s pruhem pro
cyklisty, dojedeme podél Láz-
ní až k Drnovému potoku a
proti jeho proudu až k info-
centru na lávce, kde může být
konec naší cesty. V cíli pak
můžete navštívit restaurace a
cukrárny nebo klatovské pa-
mátky, které jsem zmiňoval
v úvodu.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Klatovy, infocentrum
u lávky
Délka: 45 km, převýšení 865 m
Náročnost: středně těžká
Vhodné kolo: trekové i horské

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Klatovy, Mochtín, Bolešiny, Štěpánovice, Tajanov

Koupání:
Klatovy, Mochtín

Cykloservis:
Klatovy, Bolešiny

Odkazy:
http://www.klatovy.cz/klatovy/
http://www.katakomby.cz/
http://www.cykloserver.cz/f/cc3d095099/
www.posumave.cz

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/cc3d095099/

V okolí Klatov najdete v lesích hodně zpevněných cest. Foto: František Bechyně

Klatovská Černá věž je dominantou města. Foto: František Bechyně

Pohled na Klatovy ležící na Drnovém potoce v údolí řeky Úhlavy.
Foto: František Bechyně

Klatovy Foto: Radka Žáková

Výhled ze Zdebořické skály. Foto: František Bechyně

Příští pátek: Západním kruš-
nohořím z Kraslic na Boží Dar

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


