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Za krásami Chudenicka

Kdo by alespoň jednou neviděl
slavnou filmovou pohádku re-
žiséra Václava Vorlíčka „Tři
oříšky pro Popelku“? Asi kaž-
dý ví, že se z části natáčela na
vodním hradě Švihov. Tento
cyklovýlet zahájíme ve městě
stejného jména a trasa povede
také kolem již méně známé lo-
kality, kde vznikaly další scé-
ny pro tento film. Nejvíce zají-
mavostí, za které vděčíme
šlechtickému rodu Czernínů,
však najdeme v blízkém okolí
městysu Chudenice.

Město a vodní hrad Švihov
se nachází deset kilometrů se-
verně od Klatov. Prochází tudy
silnice I/27 z Plzně na Klatovy a
vlakovou zastávku tu má také
železniční trať č. 183 Plzeň –
Klatovy – Železná Ruda. Z Kla-
tov sem lze pohodlně dojet také
na kole po cyklotrase 38.

První písemná zmínka o
Švihově je z poloviny 13. stole-
tí. Jeho dominantou je gotický
hrad, který v roce 1480 nechal
postavit na základech původní
tvrze Půta Švihovský. Je
obehnán vodními příkopy,
které napájí řeka Úhlava, kte-
rá tudy protéká. Auto lze za-
parkovat poblíž hradu na ná-
městí Dr. E. Beneše, kterému
vévodí radnice z 19. století. V ní
sídlí infocentrum. Odtud mů-
žeme vyjet na kole k bráně,
hradu, kde se dáme doprava a
podél vodního příkopu dojede-
me po cestě určené pro pěší a
cyklisty k asfaltové komuni-
kaci. Tu přejedeme kolmo a
napojíme se na cyklotrasu 38,
která nás dovede do vsi Male-
chov. Odtud pokračujeme po-
dél silnice po cyklostezce do vsi
Dolany, kde hned na první od-
bočce pojedeme vpravo. Ještě
předtím ale můžeme pokračo-
vat na náves, kde si můžeme
prohlédnout kostel sv. Petra a
Pavla a také tvrz z 15. století,
která je však veřejnosti nepří-
stupná. Poté se vrátíme zpět a
pojedeme do kopce kolem hřbi-
tova, odkud budeme pokračo-
vat po neznačené polní cestě.
Po sedmi stech metrech se v
místě, kde se cesta rozděluje,
dáme vlevo. Budeme mít odtud
výhled na vrcholy Malé a Vel-
ké Doubravy a jejich televizní
věže. Pod nimi uvidíme Kněž-
skou horu, na jejímž severním
svahu bychom našli menší ka-
menné moře.

Polní cesta nás dovede ke
vjezdu do Bělýšovského lesa,
odkud za závorou budeme po-
kračovat do kopce a přibližně
po kilometru (bez odbočování)
přijedeme do sedla pod vrcho-
lem Valba. Kousek od cesty po
levé straně je schovaná zastře-
šená studánka, jejíž pramen
napájí romantické lesní jezír-
ko s ostrůvkem. Přibližně po
50 metrech nad studánkou při-
jedeme k lesní cestě, kde bude-
me pokračovat vlevo a příjem-
nou jízdou po vrstevnici nám
po asi 3 kilometrech překříží
cestu žlutá turistická trasa ve-
doucí z přírodní rezervace Bě-
lýšov. Dáme se po ní vlevo po-
měrně náročným sjezdem po
těžkém terénu a úzké cestě.
Berme na zřetel, že trasa je ur-
čená především pro pěší turis-
ty, kteří tu mají přednost, a na
kole je nesmíme nijak ohrozit.
Proto, kdo má se sjezdem méně
zkušeností, udělá lépe, když v
nejstrmější části, která má asi
dvě stě metrů, kolo povede. Po
necelém kilometru od zahájení
klesání přijedeme k asfaltové
komunikaci II/185, na které se
dáme doprava. V nejbližší ves-
nici Slatina budeme pokračo-
vat přes můstek Bělýšovského
potoka rovně. Poté, co vyjede-
me mírný kopeček, budeme
mít výhled na cíl naší hlavní
zastávky: lesní komplex Žďár, z
něhož vykukuje věžička roz-
hledny Bolfánek. Následně
přijedeme do vesnice Lučice,
kde se napojíme na cyklotrasu
305. Můžeme se tady na chvíli
zastavit na návsi u zvoničky a
podívat se na roubenou chalu-
pu, která patří mezi nejstarší v
celé České republice.

Na křižovatce za vsí pokra-
čujeme rovně sjezdem do obce
Chocomyšl, kde na návsi stojí
socha sv. Jana Nepomuckého,
za kterou najdeme další roube-
nou chalupu. Místní zámek,
který vidíme za rybníkem po
levé ruce, dnes spravuje země-
dělský podnik. Dále pokraču-
jeme vpravo po silnici III. třídy
do kilometr vzdálené vesnice
Kaničky. Tady odbočíme do-
prava na náves s kapličkou
Panny Marie. Také v Kanič-
kách najdeme roubené stavení,
tentokrát špýchar z poloviny
18. století. Výlet pokračuje
vzhůru do lesa po neznačené
polní cestě kolem dvou rybní-
ků, kdy po 1,5 kilometru přije-
deme k naučné stezce Žďár. Ta
má 15 tematických zastavení,
každé s informační tabulí. Po-
kud pojedeme rovně, budeme
míjet Kvapilova jezírka, která
jsou pojmenována po autorovi
libreta opery Rusalka, chude-

nickém rodákovi Jaroslavu
Kvapilovi, který na toto místo
často chodil. Dále bychom ne-
měli opomenout návštěvu
Americké zahrady – arboreta,
kde Czernínové vysázeli
spoustu zajímavých dřevin a
rostlin z celého světa. Mimo-
řádným zážitkem na stejné té-
ma může být také procházka
zámeckým parkem Lázeň, je-
hož rekonstrukce proběhla v
letech 2010-2012. Kola můžeme
uzamknout ve stojanu při le-
vém křídle zámku. V jeho těs-
né blízkosti postavili Czerní-
nové v roce 1728 kapličku nad
vřídlem léčivého pramene,
která byla na konci 18. století
včleněna do nově zbudovaného
lázeňského hostince. Na sa-
mém vrcholu Žďáru se tyčí
rozhledna Bolfánek, ze které je
krásný výhled na chudenické
okolí a také na vrcholky Šu-
mavy a Českého lesa. Rozhled-
na byla přestavěna z věže pů-
vodního kostela sv. Wolfganga,
ze kterého se dochovaly opěrné
zdi a přístupové schodiště, a
také kaple vystavěná v roce
1772. Přímo pod Bolfánkem
stojí nově zrekonstruovaný
výletní hostinec Na Poustevně,
kde je možnost občerstvení po
náročném výšlapu. Od něj nás
modrá turistická značka dove-
de z kopce ke kapli sv. Anny a
následně do Chudenic, které
byly od 12. století sídlem čes-
kého rodu Czernínů.

Zdejší nejstarší památkou je
kostel sv. Jana Křtitele z první
poloviny 14. století. Další his-
torickou stavbou je budova
Starého zámku, sídlo Czernín-

ského rodu z Chudenic, ve kte-
rém je zřízeno muzeum Josefa
Dobrovského, který v Chude-
nicích trávil část svého života.
Czernínská zámecká expozice
a regionální muzeum Chude-
nicka dále také zahrnuje rod-
nou síň Jaroslava Kvapila.
Šlechtický rod Czernínů ne-
chal v Chudenicích také posta-
vit v roce 1564 pivovar, který
fungoval až do roku 1947. Na
tradici vaření piva v Chudeni-
cích navázal v roce 2012 mini-
pivovar a restaurace Stará
škola, který najdeme na ná-
městí v blízkosti kostela a pů-
vodního pivovaru. Patří mezi
síť provozoven s certifikátem
Cyklisté vítáni, takže nám v
případě potřeby poslouží mi-
mo jiné drobným servisem pro
základní opravy kol.

Z Chudenic budeme pokra-
čovat po cyklotrase 2099 do Bý-
šova, za kterým odbočíme do-
prava na neznačenou polní
cestu. Ta nás dovede do vsi
Trnčí, kde přijedeme k asfalto-
vé komunikaci a odbočíme do-
leva. Na další křižovatce se na-
pojíme vpravo opět na cyk-
lotrasu 2099 a přijedeme do ob-
ce Ježovy. Na návsi projedeme
kolem kapličky sv. Jana Nepo-
muckého a po levé ruce bude-
me míjet zámek ze 17. století,
ten je však v soukromém vlast-
nictví a pro veřejnost nepří-

stupný. Následně nás čeká
krátké, ale intenzivní stoupá-
ní. Odměnou budou krásné vý-
hledy přímo ze silnice. Za pěk-
ného počasí uvidíme po levé
straně 27 kilometrů vzdálený
hrad Radyni, přímo před námi
po pravé straně vrch Běleč a po
levé pak Tuhošť. V sedle mezi
nimi je vesnička se sympatic-
kým názvem Mezihoří, do kte-
ré přijíždíme. Za kapličkou
Panny Marie Klatovské přije-
deme na náves k menšímu ryb-
níčku a turistickému rozcest-
níku, odkud vede cesta ke hrá-
zi velkého rybníku, kdysi zva-
ného Panský. Právě tady se na-
táčela scéna do filmu Tři oříš-
ky pro Popelku, kdy kočár ta-
žený koňmi s macechou a její
dcerou Dorou najede na hrbol a
převrátí se s nimi do studené
vody. Na okolních polích se ta-
ké točila většina jezdeckých
scén.

Z Mezihoří nás již čeká jen
sjezd do výchozího bodu ve
Švihově.

Příští pátek: Z Nejdku
ke Svatavě a na Studenec

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: Švihov
Délka: 40 km
Náročnost: středně těžká
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Dolany, Na Poustevně pod Bolfánkem, Chudenice,
Švihov
Cykloservisy:
Velovis Švihov, Chudenice – Stará škola: Cyklisté ví-
táni
Koupaliště: Dolany, Slatina
Zajímavosti v okolí:
Švihov: kostely sv. Václava, sv. Jiljí a sv. Jana Evan-
gelisty, dvě sochy sv. Jana Nepomuckého, dva židovské hřbitovy. Zříceni-
na Kokšínského hrádku 3 km od Švihova. Přírodní památka Chudenická
bažantnice: 1 km jižně od vsi Lučice.

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/b95e127881/

Současné teplé počasí cyklovýletům mimořádně přeje. Foto na stránce: Zdeněk Šnejdar

Kvapilovo jezírko

Vodní hrad Švihov

Rozhledna Bolfánek


