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Za nejlepší pošumavskou vyhlídkou na svaté Markétě

Krajina kolem Klatov se mír-
ně zvedá k Šumavě, a kdo tudy
jezdí, má dvě možnosti – jezdit
údolími nebo přes kopce nad
nimi. Ať tak či tak, bude se
vždy na co dívat. Pošumaví je
krásné v kteroukoli roční do-
bu, a pokud zrovna neprší ne-
bo vrcholky kopců nehalí
mraky, stojí za to zdolat aspoň
jeden kopec a pokochat se po-
hledem na ty další. Hlavně
hraniční hřeben hor odtud bý-
vá pěkně vidět. Na místo, kde
je podle mne nejhezčí výhled
do Pošumaví, vás dnes zavedu
na kole a nebude to jediná vy-
hlídka na „patu Šumavy“, jak
tomuto kraji říkala moje ba-
bička.

Náš výlet začneme v Klato-
vech na železničním nádraží,
kam se také okružní trasou
vrátíme. Kdo chce, může tady
před nádražím zaparkovat au-
to, pokud by nemohl nebo ne-
chtěl přijet vlakem. Klatov-
skou průmyslovou zónou, kde
jsou již několik let chodníko-
vé cyklostezky, pojedeme
směrem do Tajanova. Tam mi-
neme půvabnou kapličku v
pseudorománském stylu a ko-
lem zatopených pískoven pro-
jedeme po cyklotrase 2052 do
Bezděkova. Odtud cesta po-
kračuje spolu s trasou Speis-
sovy naučné stezky a také
poutní Svatojakubské cesty do
Soustova. Naučná stezka je
pojmenována po místním ro-
manopisci Christianu Hein-
drichovi Speissovi, autorovi
hororovýchpříběhů.Uvádíse,
že na nedalekém vrchu Hrá-
dek v blízkosti Soustova čer-
pal inspiraci ke svým příbě-
hům. Z Hrádku je krásný po-
hled na pohraniční hory stej-
ně jako z cesty, která pod ním
vrstevnicově vede a po které
pojedeme. Na infotabuli na-
učné stezky u Vítané najdete
panorama s vrcholky hor
vč. jejich popisu.

Více než o sto metrů výše,
než je vrch Hrádek, na kterém
dříve stával přímo na skále
hrad, ovšem o několik kilo-
metrů dále, byla postavena v
loňském roce nová rozhledna.

Místo si o to přímo říkalo
–kopec s volným výhledem do
údolí od Švihova až po Čer-
chov lákal k výletům pěšky či
na kole mnohé turisty i míst-
ní. Přístupová cesta opravená
před několika lety při rekon-
strukci kapličky je sjízdná i
pro kola, i když ke zdolání po-
sledních metrů k vrcholu bu-
dete muset asi vynaložit tro-
chu větší úsilí. O to víc si vy-
chutnáte vyhlídku ze zdejší
rozhledny.

Kdo má rád sjezdy, při od-
jezdu od rozhledny na sv. Mar-
kétě si je opravu užije – prv-
ních půl kilometru je sice po
lesní cestě, ale zbývající čtyři
jsou do údolí k řece Úhlavě do
Janovic nad Úhlavou už po as-
faltu. A s krásnou vyhlídkou!
V Janovicích také můžete za-
stavit na občerstvení, než se
vydáte dál. Pak pojedete ko-
lem bývalých kasáren po cyk-
lotrase 2035 do Strážova. Po le-
vé straně se na ostrohu vypí-
ná hrad a zámek Klenová, kte-
rý někoho zaujme možná už
při sjezdu od rozhledny do

údolí. Ve Strážově stojí za to
prohlédnout si náměstí a tře-
ba tu i zastavit. Jen pár metrů
před úřadem najdeme sochu
sv. Jana Nepomuckého, pat-
rona všech poutníků a cesto-
vatelů, tedy i těch na kole. My
to naposledy udělali se zmrz-
linou v ruce. Ze Strážova jsme
se pak vydali po trase 2038 do
Lukavice, kde trasa záhy od-
bočila ze silnice na úzkou sil-
ničku na Javoříčko. Právě zde
se dostávámeopět trochu výš a
tak se nám otevírají další vý-

hledy jak do vnitrozemí smě-
rem ke Klatovům, tak směrem
na Šumavu. Panoramata, kte-
rá lákají k fotografování,
mnohde dokreslují stáda
krav. Ale to už začínáme po-
stupně sjíždět do Běšin. Trasa
se tu trochu složitě vyhýbá
hlavní komunikaci, po které
auta jezdívají nebezpečně
rychle. Kousek od kostela se
napojíme na cyklotrasu číslo
38, která nás po stezce dovede
údolím podél Drnového poto-
ka přes Vrhaveč a Luby až do

Klatov na nádraží. Třináct ki-
lometrů trasy, která spojuje
Běšiny s Klatovy, teď využí-
vají nejen cyklisté a pěší, ale
zejména u Klatov také in-line
bruslaři. Pěkný asfalt a malé
převýšení k tomu doslova svá-
dí. Jen výjimečně po někte-
rém úseku projede auto, a tak
sem často vyrážejí rodiny

s dětmi na kolech v dětských
vozících i na sedačkách.
V parních letních dnech se
můžete zastavit třeba na kou-
pališti ve Vrhavči.

Klatovy pak cyklotrasa 38
projíždí celé po stezkách ko-
lem Drnového potoka, takže
zbývá jen si pohlídat, kde od-
bočit zpátky k nádraží. Napo-
ví nám lávka, která nedaleko
klatovského železničního ná-
draží překonává Drnový po-
tok. Hned za ní projedeme
viaduktem a po příjezdové ko-
munikaci dojedeme k nádraží.
Pokud budete mít před odjez-
dem vlaku ještě dost času, mů-
žete zajet na náměstí s černou
věží a prohlédnout si tam tře-
ba krásnou barokní lékárnu
nebo si dát zaslouženou od-
měnu po pěkném výletě v po-
době pozdního oběda či jen
zmrzliny nebo jiné dobrůtky.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Klatovy, žst.
Délka: 50 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Příští pátek: Za strážci hranic
od Annína až po vrch Ždánov

Turistická rozhledna Dlažov
Pokud pojedete z Klatov přes Nýrsko směrem na Šumavu, nej-
spíš si všimnete jednoho z kopců nad údolím, kde mezi stat-
nými stromy na holém vrcholu stojí kaplička. Tedy stála. Když
jsem tudy více než před deseti lety projížděla s kamarádem
na kole, nedalo mi to a krkolomnou pěšinou jsme se na vrchol
i s koly vyškrábali, abychom poté zjistili, že tam vede pěkná ces-
ta. Nikdy jsem ale dobrodružného výstupu nelitovala. Pohled
do krajiny, který se nám zde naskytnul, byl úchvatný a já zde na-
fotila své nejhezčí panorama. Když ho viděli kamarádi, cyklo-
výlet ke kapli sv. Markéty nad Dlažovem jsme museli zopa-
kovat. Po letech ale začal smrkový lesík obklopující travnatý vr-
chol s kapličkou svými špičkami narušovat dříve jedinečnou vy-
hlídku do tří světových stran, a tak začali Dlažovští uvažovat
o rozhledně. Ostatně už dříve tady stávala. Dřevěná kon-
strukce sloužila jako pozorovatelna vojákům. Nová rozhledna
i s přístřeškem pro posezení vyrostla v loňském roce jen pár me-
trů od kapličky sv. Markéty, která vrchol kopce zdobí už pěk-
ných pár desetiletí. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 661 metrů
si po vyšlapání 94 schodů můžete prohlédnout celý hřeben hra-
ničních hor, a to nejen blízkou Šumavu, ale i Český les. Uvidíte ta-
ké velkou část trasy, kterou budete z rozhledny pokračovat
do Strážova a Běšin. A pokud byste chtěli vidět, jak to kolem roz-
hledny zrovna teď vypadá, můžete se podívat na internetu na
záběry z kamery umístěné na její konstrukci.

Foto: Zdeněk Šnejdar

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a
editorka portálu
plzenskonako-
le.cz

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

Užitečné informace
Občerstvení na trase
Janovice nad Úhlavou, Strážov, Běšiny (Eurokemp), Klatovy
Cykloservisy na trase: Klatovy
Odkazy:
http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=8503&burl
– Speissova naučná stezka
http://www.plzenskonakole.cz/cz/rozhledna-na-sv-markete-1082.htm
– o rozhledně nad Dlažovem
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/e637162989/
Trasa výletu vede částečně po turistických trasách a naučné stezce.
Dbejme tu pozornosti, zejména při sjezdech. Pěší turisty nesmíme na
kole ohrozit!

ÚZKÁ SILNIČKA po cyklotrase 2038 do Javoříčka je pro cyklisty jako dělaná. Foto: Radka Žáková

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/e637162989/

NOVĚ OPRAVENÝ statek ve Strážově. Foto: Radka Žáková

KLATOVSKÁ VĚŽ na vás několi-
krát vykoukne při cestě podél
Drnového potoka.

Foto: Radka Žáková

CESTOU po cyklostezce z Běšin do Klatov se můžete pokochat výhle-
dem do krajiny s pošumavskými kopci. Foto: Radka Žáková

VĚŽ KOSTELA v Běšinech.
Foto: Radka Žáková

SV. JAN NEPOMUCKÝ na ná-
městí ve Strážově.

Foto: Radka Žáková


