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Za vyhlídkami přes kopečky kolem Klatov

Okolí okresního města Klato-
vy díky kopcovitému rázu
krajiny nabízí bezpočet vy-
hlídkových míst na ně samot-
né, ale také na poměrně vzdá-
lené vrcholy Šumavy a Čes-
kého lesa. Jejich dostupnost
bývá zpravidla náročnější tím
spíš, pokud jich chceme bě-
hem jednoho výletu navštívit
více. Kolo je úžasným pomoc-
níkem k tomu, abychom se na
Klatovy podívali z několika
stran, ovšem musíme počítat s
tím, že dosažení vyhlídek ne-
bude zadarmo a bude nás stát
poměrně hodně sil. Tentokrát
se vyplatí přibalit do batohu
také dalekohled.

Výlet je vhodné v Klatovech
zahájit na vlakovém nádraží.
Je zde východiště turistic-
kých tras a také je snadné na-
pojit se zde na cyklotrasu 38,
po které se vydáme přes Kla-
tovy proti proudu Drnového
potoka k městskému parku.
Od něj přijedeme po cyklos-
tezce do Lub, kde se za spla-
vem vydáme přes most dopra-
va po červeném turistickém
značení a cyklotrase 2035 k le-
su Výhořice. Zde začneme
zdolávat první výškové metry
jízdou do osady Loreta. Vyje-
deme u poutní kaple Panny
Marie Loretánské opětovně
postavené v roce 1831 na místě
té původní z počátku 18. stole-
tí. Za kaplí se vydáme po žluté
turistické značce k odbočce ke
zřícenině čtyřboké barokní
kaple sv. Jana Nepomuckého,
která stojí v Oborách na vr-
cholu zdejšího Kolowratova
lesa. Byla postavena v roce
1730 a dodnes se z ní dochova-
lo obvodové zdivo, pozůstatky
ovšem vypadají monumen-
tálně. Uvnitř kaple v součast-
né době vzniká pod projektem
„Zaniklé a ohrožené kostely“,
Ústavu umění a designu ZČU

v Plzni a společnosti Plzeň
2015 umělá instalace s názvem
„Kapka“, která by měla být
slavnostně dokončena v prů-
běhu letošního podzimu.

Od zříceniny pojedeme ne-
značenou cestou kolem Pří-
rodní památky Loreta. Jedná
se o zaniklý vápencový lom o
třech podzemních patrech, jež
jsou vyhledávaným zimoviš-
těm netopýrů. Od rozcestí nad
hájovnou s výhledem na zá-
mek v Týnci a kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie pokračuje-
me jízdou do kopce po nezpev-
něné polní cestě a cyklotrase
2110, která vede souběžně s
červenou turistickou znač-
kou. Před vjezdem do lesa se
nám začnou z cesty otevírat
první výhledy do údolí na Ma-
lou Vísku a Vrhaveč. Z louky
na konci stoupání uvidíme
část Klatov napravo od Vodo-
jemu a okolní obce. Komplet-
nímu výhledu nám brání Vý-

hořice, a tak po levé straně
uvidíme z Klatov jen okolí
Hůrky s kostelem sv. Martina.
Po sjezdu do sedla nad Horní
Lhotou se nám nabídne vý-
hled ve směru, kterým povede
celý dnešní výlet, a tak máme
ideální představu o tom, co
nás ještě čeká. Uvidíme odtud
zámek a hrad Klenovou, v
údolí Janovice nad Úhlavou,
protější hřeben Bítova a pod
ním vesničku Struhadlo. Dále
také kopec s kaplí sv. Markéty
a vzdálenější lesnatý hřeben s
rozhlednou Koráb, nalevo pak
německý Hoher Bogen.

Po projetí obcí Loučany vý-
hledy gradují, za pěkného po-
časí je vidět dokonce 36 kilo-
metrů vzdálený Čerchov. Za
Loučany po výjezdu z lesa čer-
vená značka uhýbá doleva a
my pokračujeme dále rovně
po cyklotrase 2110 až k asfal-
tové silnici, kde se dáme do-
prava po cyklotrase 2038 a ná-
sledně 2035 na Klenovou. Zde
můžeme navštívit galerii v
budově sýpky, ale hlavně no-
vogotický zámek a zříceninu
hradu z 13. století, v 19. století
romanticky upravenou. Po
hradu je možné pohybovat se i
bez průvodce a především ná-
vštěva Hranolové věže s roz-
hlednou stojí opravdu za to. Je
z ní krásný pohled na část Šu-
mavy a také na Český les. Z
pozůstatku druhé věže na již-
ním průčelí je výhled na Kla-
tovy a jejich široké okolí.

Z Klenové výlet pokračuje
sjezdem do údolí do městečka
Janovice nad Úhlavou, kde
projedeme přes náměstí ko-
lem kostela sv. Jana Křtitele a
po cyklotrase 2052 k chátrají-
címu zámku ve Veselí. Za že-
lezničním přejezdem pojede-
me vpravo lehkým stoupáním
po cyklotrase 2088 na Soustov,
kde se u turistického rozcestí
napojíme vpravo na zeleně
značený vycházkový okruh
Spiessovy naučné stezky na
Struhadlo. Dbejme velké po-
zornosti, budeme kolmo pře-
jíždět frekventovanou silnici
I/22 Klatovy-Domažlice!!! Od
ní nás čeká náročné stoupání
po asfaltce do vesničky Stru-
hadlo, jež je se svými 608 m n.
m. nejvýše položenou vsí
Bezděkovska. Z návsi může-
me pokračovat neznačenou
cestou strmě do lesa k původ-
ní vyhlídce u křížku a násled-
ně na vrchol Velkého Bítova
(713 m n. m.). Kříž, který po-
stavil Triatlon klub Klatovy
na vrcholu Středního Bítova,
nahradil původní, který zničil
v roce 2007 orkán Kyrill. Toto
místo bývalo donedávna vy-
hledáváno kvůli krásným a
dalekým výhledům do kraje.
Vzrůstající lesní porost jim
ale učinil přítrž a tak si ale-

spoň můžeme dopřát pauzy na
odpočívadle pod křížem a
udělat záznam do vrcholové
kroniky.

Po vrstevnici můžeme po-
kračovat severním směrem k
Velkému Bítovu. Z jeho vr-
cholu jsou výhledy o mnoho
lepší, ale i tady mladé stromky
rychle ženou do výšky a to, co
bylo vidět před rokem, se již
nyní těžko hledá. Pomalu za-
růstá například výhled na
nejvyšší horu Šumavy Velký
Javor. Návštěva Velkého Bí-
tova ale za to pořád stojí, uvi-
díme totiž Klatovy z výšky za-
se z jiné strany. Nejvzdáleněj-
šími body, které je za pěkného
počasí vidět pouhým okem,
jsou 40 kilometrů vzdálený
Poledník a o ještě 5 kilometrů
vzdálenější Javorník. Pěkně
vidět bývá také Svatobor u
Sušice. I zde najdeme schrán-
ku s vrcholovým sešitem, kam
můžeme zapsat své dojmy z
návštěvy. Poté se jednou z cest
vrátíme na lesní cestu vedou-
cí ze Struhadla na Věckovice.
Celý tento náročný úsek je
možné vynechat (bez značení
se vrchol Velkého Bítova
špatně hledá, nejlépe poslouží
mapa tohoto výletu) a ze Stru-
hadla pokračovat rovně po
neznačené zpevněné lesní
cestě, která je na turistických
mapách chybně značena žlu-
tou barvou. Pokračujeme
jízdou po vrstevnici a násled-
ným sjezdem do Věckovic, pod
kterými se napojíme na žlu-
tou turistickou značku ve
směru na Řakom. Odtud za-
čneme stoupat lesem pod Ma-

lou Doubravou a po ujetí při-
bližně kilometru a půl přije-
deme ke křižovatce. Tady od-
bočíme doleva do kopce na ne-
značenou zpevněnou lesní
cestu, kdy po čtyřech stech
metrech přijedeme k řakom-
skému hradišti vzdálenému
odtud asi sto metrů. Kola mů-
žeme uzamknout u některého
ze stromů a vydat se doprava
přes les na okraj pravěkého
hradiště, které tu bylo v do-
bách neolitu, neboli pozdní
doby kamenné. Rozkládá se
na ploše jedné poloviny hek-
taru. Odtud je ze skály z nad-
mořské výšky 600 metrů nad

mořem asi nejkrásnější vý-
hled na Klatovy, Plánický
hřeben a také na centrální
část Šumavy.

Po prozkoumání příkopů a
valů hradiště se vrátíme zpět
na žlutou turistickou značku,
která nás dovede do vsi Řa-
kom k téměř 200 let staré ko-
várně se zvoničkou. Odtud
nás čeká sjezd po cyklotrase
2099 do obce Dolany, kde se
můžete vykoupat nebo občer-
stvit. Závěrečný dojezd do
Klatov po cyklotrase 38 (ně-
kde značená 332) je nenároč-
ný, protože vede převážně ro-
vinou.

Start a cíl: Klatovy
Délka: 45 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: horské

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Harantova zámecká restaurace na Klenové, Janovice nad Úhlavou,
Dolany
Cykloservisy na trase: nejsou, pouze v Klatovech (5x)
Odkazy:
Projekt „Ohrožené kostely“
http://www.plzen2015.net/informace-z-regionu/regionalni-programova-
linie-land-art-a-projekt-ohrozene-kostely/
zámek a hrad Klenová
http://www.gkk.cz/cz/
Janovice nad Úhlavou
http://www.sumavanet.cz/janovice/

Příští pátek: Slavkovským
lesem po stopách zaniklých obcí

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

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/1ee5133136/

Trasa výletu vede z poloviny po asfaltových cestách, přesto je tu horské kolo výhodou.
Foto na stránce: Zdeněk Šnejdar

Hrad Klenová.

Řakomské hradiště nabízí krásný výhled na Klatovy a široké okolí.

Pohled, který se nám naskytne ve zřícenině kaple sv. Jana Nepomuc-
kého nad Loretou.

Poutní kaple Panny Marie Loretánské.


