Ze Kdyně do Kdyně na kolejezdíme...
Kolovečsko-chudenickÝokruh
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Kolovečsko-chudenickÝ
okruh
2042směrKoráb okruh začináve Kdyni ležící
v Kdyňskékotliněmezi vrchyKoráb(773m n. m.)
a Rýzmberk(680m n. m.)'Na náměstístojílenesančniradniceze 17'st.Blízkonáměstíležižidov.
ská synagogapostavenav neorománském
slohu
z |9. st'. ve kterésíd|iinformační
centrum.Nad
lněstemse tyčínepřehlédnutelný
koste|sv Mikulášeze 14.st.ve Kdyni se lze občelstvit,
ubytovat
a relaxovatna koupališti
Hájovna.

cca 55 km

místěchudenicstojirozhlednaBolfánek.Nedaleko Chudenic se nachází empírovýzámek Lázně
z 19'st.,postavený
na mistěstaÍýchlázni' v soujako hotel.v obci se lze ubytovat
časnosti
s|ouží
a občeÍstvit.
Zpět po stejnétÍasedo obce chocomyšl'

305 Z Chocomyšle
se dostávámedo obce KoloÝeč'KolovečpÍoslavilohrnčiřstvia mlýn na
přemílánístarýchbab.Říká se, žedokázal pře2042 Ze Kdyně pokÍačuje
trasado kopce na m|ítstařenyna mladá děvčata'o obojímse lze
Iozcestívejpřahy. V minulostizdeprobíhalo
pře- podrobnéji
dozvědélv Muzeumlechnikya řemepřaháni koňskýchpovozů'Asi půlkilometruod sel. vlastniho rodinaVo|fových.
která7ároveň
rozcestíležigotickázřiceninahraduNový Herš- vyrábítradiční
kolovečskou
k€ r amiku' V Kolovtejn ze 14' st. z rozcestipokračuje
úsekdo obce čije nákupnístŤedisko,
pohostinstvíi zdÍavotní
Němčice.obec leži v kotlině mezi vrchy Bra- středisko'
nišovského
hvozdu' Na návsi u křižovatkystoji
3 - Z Kolovčeokruh vede na novoutlasu č.3
drobnásoškasv' JanaNepomuckého
a |idovába.
Regensburg Plzeň _ Praha do obce Kanice.
roknízvonička.v obci se |ze ubytovat,občeÍststřed vsi je památkověchráněný'Je zde opuštěvit a re|axovat
na koupališti.
okruh pokračuje
do
ný renesančně-baÍokni
zámek s pařkem,pohřebobce Uboč'Rozk|ádáse na úbočí
Kněžskéhůrní kap|eBo|estné
PannyMarie,roubenkyz l8'
ky. Jc zde koste|sv Mikulášeze 13' st',jehožola 19.st. a kaplesv' JanaNepomuckého.
Nad Katář zdobi obrazod A' Liebscheraz r. 1895.Lidová
nicemis€ ve stejnojmenné
příIodnírezervacityčí
architekturaje zachovanáv mistnichroubených
zřiceninahladu Netřeb z 15.st. okruh vede dál
i zděnýchchalupách'Naproti kostelustoji fara
do obce Hradištěs upravenouvsí,kaplísv. vács mansardovou
střechou.Dva kilometryod obce
lava s věžičkou
a cibulovoubání.Na okraji vsi
leŽi zŤiceninahradu Netřeb' v obci se lze obstojíkováIna,dnes využivánajako rekleační
čerstvit.Z Úboče vede okruh do obce Všepad.
objekt.Nedalekostoji kaplezasvěcenásv' Petroji
|y. obec ležív údolístaréhopotoka,obklopují
vi a Pavlovi.v obci se lze občerstvit
a ubytovatzalesněné
hřebenyse zříceninamiNetřeb' Velký
NásledujevískaHříchovices malounávsía kapa Malý Kouřim. Na návsistojikap|ička
sv.Václaličkou'okruh dál vededo obce stanětice.staněpak kaplič.
va z roku 1775,na nedalekém
vršíčku
tickou dominantouje gotický kostel sv. Kunhuka PannyMarie' V obci se |ze občerstvit'
okruh
ty ze 14.st. U obceje koupaliště.
z trasy č'3 ve
pokračuje
do vesniceUnějovice.Na návsi u rybstaněticích
můžete
odbočit
na
turistickou
stezku,
níkaje býva|ýpanskýdvůra pseudogotická
kapkterá vás dovedena mohylovépohřebištěz doby
le se střešní
zvonicí.V obci se lze občerstvit.
bronzové.
Trasase prudcestáčido kopcedo osaZ Unějovicpokračuje
trasado obce chocomyšl.
dy starý Dvůr.zde se můžete
podívatna chráněTrasamiji opuštěný
zámek,na návsizaujmerenoný 400 let staťýdub' Stoupánimze staréhoDvora
vovanásochasv JanaNepomuckého.
Dále vede
vede okruh do vísky Podzámčí.Příjemnouvestrasado obce Lučice,kde stojínejstarší
roubený
ničku,s tradičními
roubenýmistavbamia přijem.
důmv Čcchách'okruh miří dále do obce chunou hospůdkou
obklopujílesy' Na jižnímokraji
denice'V obcije pozdněbaroknízámekpostaveje
ný na místěgotickétvrze, ze kterése zachovala vsi mohyla,odkudje vidětvšerubskýprůsmyk
dělíciŠumavu
a Českýles.Nad vískouse rozkláčástopevnění
s baštami.
V současno\ti
se v 7ámku nacházíregionálnímuzeum,baroknífara'po- dá vrch Rýzmberkse zřiceninouhradu stejného
jménaze 13.st' Hladni věždnes slouží
jako rozgotickýkostelsv. Ja.
mnik JosefaDobrovského,
jejími zdrni stojípřírodni divadlo'
na Křtitele a AmeÍickázahradapob|iŽbarokní hledna.Pod
poslednichletechho proslavilfestivalfolkové
hřbitovníkaple sv Wolfganga.Zahradase může V
a countryhudby. Rýzmberskýhradniguláš.
pochlubitřadoustromůa keřůdovezených
hlavně
z Amerik;.ale i z Er ropya Asie' Na nej\)šŠim okruh končí
ve Kdyni'

