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Za Glorietem u Kouta na Šumavě

Okolí Domažlic a oblast smě-
rem k Českému lesu nabízí
mnoho zajímavých turistic-
kých tipů různého charakte-
ru, ať už se jedná o místa s ná-
vazností na chodskou historii,
přírodní krásy či kopečky s
otevřenými výhledy do kraje.
Dnešní výlet povede spíše po
těch skromnějších a zdaleka
ne tolik navštěvovaných mís-
tech, která přesto mají své
kouzlo a důvod, aby nebyly
mezi cykloturisty opomíjené.

Výlet zahájíme v okresním
městě Domažlice, kam může-
me přijet vlakem ze směru od
Plzně nebo od Klatov. Od vla-
kové zastávky Domažlice –
město se vydáme po cyklotra-
se 2014 vzhůru do kopečka. Na
pravé straně před námi uvidí-
me Veselou horu s kostelíkem
sv. Vavřince – známé výhle-
dové místo. V momentě, kdy
vystoupáme na horizont, se
nám otevře pěkný výhled na
dvojvrcholy šumavských hor
Ostrého a Javoru. Poté na prv-
ní křižovatce odbočíme vlevo
do vesničky Nevolice, kde se u
kapličky sv. Martina napojí-
me vpravo na modrou turis-
tickou značku. Od rybníčku
pokračujeme rovně již bez
značení jeden kilometr ke
Smolovu, kde je k vidění pěk-
ný kamenný železniční via-
dukt na trati směřující do Kla-
tov. Tady se opět napojíme na
cyklotrasu 2014, která nás pro-
vede kolem Mrákova k odboč-
ce na Spáňov, kam z cyklotra-
sy odbočíme vlevo a přijede-
me k žlutě značené štěrkové
cestě. Ta nás dovede do vršku
ke Glorietu. Odtud jako na
dlani uvidíme pod sebou obec
Kout na Šumavě, nad ním Ko-
rábskou vrchovinu s rozhled-
nou Koráb a s věží hradu Rý-
zmberk, v dáli německý Ho-
her Bogen či věže Čerchova.

Kout na Šumavě je pevně
spjat s hraběcí rodinou Stadi-
onů. Jejich sídlem byl záme-
ček, který tu najdeme na kraji
obce ve směru k hlavní silnici
na Domažlice. Před ním roste
mohutná lípa. Další památné
lípy, duby a jeden jasan se na-
chází asi kilometr daleko ve
směru ke vsi Starý Dvůr. His-
torie Kouta na Šumavě je také
spjata se zdejším pivovarem,
který byl založen roku 1736, a
právě rod Stadionů se posta-
ral o jeho největší rozkvět.
Tradice vaření piva byla tady
obnovena v roce 2006. My pro-
jedeme přes náves kolem brá-
ny pivovaru rovně po cyk-
lotrase 2014 ve směru na Sta-
rec, která nás po jednom kilo-
metru dovede k místnímu

hřbitovu a hrobce posledního
hraběte Filipa z rodu Stadio-
nů. Poté se vrátíme zpět na ná-
ves ke kostelu sv. Jiří a po-
kračujeme po cyklotrase 2196.

Po třech kilometrech doje-
deme k rozcestí u křížku u osa-
dy Bělohrad. Při suchém po-
časí se vyplatí udělat si tady
odbočku po nezpevněné čer-
veně značené cestě k osadě
Studánky. Nad ní se nachází
Brůdecká vyhlídka, odkud je
krásný výhled až k šumav-
skému Královskému hvozdu,
jemuž vévodí Velký a Malý
Ostrý. Kousek odtud najdeme
sakrální památku. Tou je kos-
telík sv. Václava, který je po-

važován za nejstarší svato-
václavský kostel postavený v
Čechách v roce 1040.

Po návratu k Bělohradu po-
kračujeme k rozcestí U Štíto-
vek, kde se dáme vpravo na
Nový Klíčov.

Ve sjezdu za serpentinami
zastavme. Ukazatel nás dove-
de ke zdejší velké přírodní a
technické zajímavosti – areá-
lu Lomeček. Jedná se o bývalý
kamenolom, který v létě fun-
guje jako koupaliště a na-
dchne krásnou přírodní sce-
nérií. Jeho okolí lemuje mno-

ho nevšedních artefaktů, na-
příklad kopie pirátské lodi či
různé sochy. Díky svému roz-
manitému sladkovodnímu
světu, který je plný života, a
vodní ploše o velikosti při-
bližně 200 x 40 metrů s maxi-
mální hloubkou 10 metrů, je
také hojně využíván potápěči.
Ale i laická veřejnost zde má
možnost, aniž by přišla do pří-
mého kontaktu s vodou, podí-
vat se, jak to vypadá hluboko
pod vodní hladinou. V roce
2012 tu byla zprovozněna pod-
vodní pozorovací stanice. Ka-

bina pod hladinou, která je
největší v České republice, na-
bídne pohled do podvodního
světa. V blízkém kontaktu tu
budeme se zde žijícími ryba-
mi, kterým dominují kapři, je-
seteři či štiky. Uvidíme odtud
i tajemnou sochu, vrak moto-
rového člunu či keson (menší
typ batyskafu). Vskutku ne-
všední zážitek, který jinde v
kraji nenajdeme, a proto se vy-
platí jej neminout.

Výlet pokračuje dále přes
Starý Klíčov, který je jednou z
privilegovaných historických
vesnic, o kterých se zmiňuje
český král Karel Lucembur-
skývjednomzprivilegiízroku
1325. Na něj navazuje Mrákov,
který jsme dnes zatím jen mi-
nuli. Tudy (stejně tak i přes
Kout na Šumavě) vede tema-
tická trasa po stopách spiso-
vatelky Boženy Němcové, kte-

rá tu nějaký čas pobývala.
Projedeme přes náves kolem
kostela sv. Vavřince a pokra-
čujeme do Tlumačova. V par-
číku na návsi najdeme smírčí
kříž, který původně stával v
polích nad Tlumačovem při
cestě ke Stránskému lesíku a
poté na zahradě před jedním
domem v Mrákově. U rybníč-
ka stojí na hrázi pomník pad-
lým vojínům ve světové válce
a za ním prostá kaplička. Od ní
vystoupáme vpravo po cyk-
lotrase 2014 ke Kubíčkově ská-
le. Přímo na ní je postavená
dřevěná vyhlídková plošina,
ze které přímo pod námi uvi-
díme Tlumačov a za ním Mrá-
kov. Za nimi pak Kdyňskou
pahorkatinu, jíž vévodí roz-
hledna Koráb. V dáli na jihu
potom část česko – bavorské-
ho hraničního hřebenu. Ná-
sledně nás čeká už jen sjezd do
našeho výchozího bodu do Do-
mažlic.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Gloriet, klobouk
– u Kouta na Šumavě, byl pravděpo-
dobně postaven v období romantismu na
místě starší dřevěné stavby při rozsáh-
lých opravách zdejšího zámečku a jeho
okolí, které byly provedeny kolem roku
1824 majitelem koutského panství Ja-
nem Filipem Františkem Josefem Stadi-
onem. Lze tak předpokládat díky ma-
pám tzv. josefovského vojenského ma-
pování z let 1836-1852, kde je již klo-
bouk označen společně se stromořadím,
které od něj směřovalo ke koutskému
zámku. Přesný důvod vzniku Glorietu ne-
ní známý. Patrně se jednalo o drobnou
stavbu, která měla za úkol poskytnout
stín či ochranu před nepřízní počasí na
místě, odkud je pěkný výhled na koutský
zámeček s malebným okolím. Během prů-
myslové revoluce byla cesta se stromo-
řadím zrušena a nezůstala po ní žádná vý-
razná stopa, avšak Gloriet na holém ná-
vrší přetrval a stojí tu osamoceně dál.
Snad ke každému zajímavému místu se
váže nějaká legenda a náš Klobouk není
výjimkou. Stará pověst z husitských vá-
lek praví, že právě na tomto místě ztra-
til roku 1431 kardinál Cesarini, prchající
z husity rozehnané křížové výpravy z Do-
mažlic, svoje listiny, zlatý kříž a klobouk,
který má Gloriet připomínat.

Foto: Radka Žáková

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/aad4149470/

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Kout na Šumavě, Lomeček – Starý Klíčov, Mrákov, Podveský mlýn.
Cykloservisy na trase:
Pouze v Domažlicích, dále jen ve Kdyni (cca 6 km od Kouta na Šumavě po
cyklotrase 2014 a 2042)
Odkazy:
Kout na Šumavě
http://www.koutnasumave.cz/
Lomeček
http://www.lomecek.cz/index.php/o-nas
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/20c6150414/

Start a cíl: Domažlice
Délka: 35 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové

TRASA VÝLETU vede převážně po asfaltových cestách s výhledy do kraje. Foto: Radka Žáková

VYHLÍDKA na Kubíčkově skále. Foto: Zdeněk Šnejdar

LOMEČEK se vstupem do podvodní kabiny. Foto: Zdeněk Šnejdar

SMÍRČÍ KŘÍŽ na návsi v Tlumačově. Foto: Zdeněk Šnejdar

Trasu připravil
ZdeněkŠnejdar,
milovník cyklis-
tiky všeho druhu
a znalec regionu
v podhůří Šuma-
vy.

Seriál cyklo-
výletů po Plzeňském a Karlovar-
ském kraji vzniká ve spolupráci s re-
gionálním informačním portálem
pro cyklisty plzenskonakole.cz.

Příští pátek:
Za pověstmi tajemného Šipína


