Ze Kdyně do Kdyně na kole jezdíme...
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okolo Domažlic

cca 50 km

3 - okruh začíná
ve Kdyni' Městoleživ Kdyň- tibokoukaplí.okruh vede dál ko|emvlakového
skékotlině mezi vrchy Kořáb (773 m n. m') nádražík prvnísvětelnékřižovatce,za niž stoji
kamennágotickástavbakostela
a Rýzmberk(680 m n' m.).Na náměstístoji re- nepřehlédnute|ná
nesanční
radniceze 17 století.Blízko náměstíje U svatých,před kterouse dáte dopravado obce
historií'Na návsi
zachovanáŽidovskásynagoga,postavenav neo. chrastavice se středověkou
koste|íkNejsvětějšiTrojirománském
slohuz 19.století,ve ktelésidlíinfo- stojípseudorománský
centrum.Nad městemse tyčinepřehlédnutelný ce. V jeho blízkostiležíkřižovýkámen.v nedapohřebiště
z dokostelsv Mikulášeze 14'sto|eti've Kdyni se |ze lekémlesese nacházímohylové
Pokud se
občeÍstvit,
ubytovata relaxovatna koupalištiHá- by bronzové'V obci se lze občerstvit.
rozhodnetenavštivitDomažlice,bývaléokresní
JOvna.
po hlavnísilnici směremdo
2193- Ze Kdyně vedeokruhdo vískyPodzám. město,pokračujete
roubenými centm.Prvni zmínky o celní osadě Domažlice
čÍ.Příjemnouvesničkus tÍadičními
stavbamia přijemnouhospůdkou
obklopujílesy' bylyjiž v 9. století.Při vstupuna náměstívás vítá
Na jižnímokraji vsi je mohyla,odkud je vidět gotická brána s nápiseÍnViíej|ehu nás. za ní se
náměstis typickýmpodlouVŠerubský
prÚsmykdě|iciSumavua Ceský|es. rozkládá histoÍické
centrum.zde
Nad viskouse rozkládávrch Rýzmberkse ziice- bim, kde najdetetakéinformační
kte.
jménaze 13'století.Hradní se dovítevšeo památkácha zajimavostech,
ninou hradustejného
navštivitv Domažlicích.
Z chrastavic
věŽ dnes sloužijako rozhledna.Pod jejimi zdmi ťémůžete
okruh do obceRadonice,která leŽipři
stojípřírodnidivadlo.V posledních
letechho pro- pokračuje
slavil festivalfolkovéa countÍyhudbyRýzrnbeÍ. soutokuřeky Zubřiny s Koutskýmpotokem,tlado Hřadiště' s upravenouvsí,kaplí
ský hradni guláš.Z Podzámčívede trasa přes sa pokračuje
a cibulovoubání'Na okraji
podívatna sv Václavas věŽičkou
osadustarý Dvůr.zde se můžete
vsi stojíkovárna'dnes využivánajako lekreační
chráněný400 |etsta'ý dub'
objekt.Neda|ekostojíkaplezasvěcenásv P€ t rovi
2l96 - okruh vedepřeshlavnísilnici,kde se naa Pavlovi.V obci se lze občelstvit
a ubytovat.
pojítena trasu2196,do obceKout na Šumavě.
V
Po obci Hradištěnásledujeobec Hříchoviobcije kostelsv' Jiří' empírováfaraa zámek,kte- 3
okruh dál vededo
rý je dnes využívánjako restauracea ubytovna' ce s malounávsía kapličkou.
je goNa návÍšinad obcímůžete
spatřitpozoÍuhodný obce slanětice'slanělickoudominanIou
objektpřipomínající
obří klobouk.Jde o gloriet, tický kostelsv Kunhutyze 14' století'U obceje
z trasyč.3 ve Staněticích
můžete
odkterý necha|ipostavitmajite|é
zdejšihopanství koupaliště'
y rcce I,723.Legendaplavi, žev roce 1431za hu- bočitna turistickoustezku,kte'á vás dovedena
sitskýchválek na tomtomístěztratilsvůjklobouk mohylovépohřebištěz doby bronzové'
kardinálCesarini,kdyžprchalz prohrané
bitvy'
2|96
okruh pokračujedo obce Nový Dvůr'
2014- okruh pokračujedá| do obce Mrákov, odtud se trasastáčía kopírujerybníkzvaný Bilkde se při cestě nacházífungujícílom Tisová. ka, křiŽujehlavnísilnici a pokračuj€zpět do obce
Uprostředchodskévsi stojíkostel sv. vavřince' Kout na Šumavě.
pořádek,příchozí
Zvláštností
kostelabyl zasedací
sedělirozdělenipodlevsí,stářía pohlavi.V prostoru mezi Mrákovema starým Klíčovem
Je za.
je
jako
topenýlom, který dnes využíván
koupaliště.Najdetetu občerstvení'

2014 z Kouta na Šumavě
vedeokruh do visky s rozsáhlýmvýhledemna Kdyňskoukotlinu,
íd svazíchvrchu Klepný
starec. Byla zd|ožena
ve 14.stoleti.v obci se lze občerstvit.
Poklačujeme do Prapořiště,kde na návsi stojímalá kaple
s jehlanovoustř€ c hou a zvoničkou.Nachází se
zdepohostinstvi
a obchods potravinami.

2o|4
Z Mrákova míří okruh do města Do.
mažlice.Při cestěko|emSmolovského
rubnika,
můŽeteodbočitdo visky Smolovse štihlou,šes- 2n42,3

okruh se uzaviráve Kdyni.

