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TOULKY Å UMAVOU - CESTOU NA HOHENBOGEN
NedÄ›le, 09 Ä•ervenec 2017

Nedávno jsem nahrávala fotky do poÄ•ítaÄ•e, cca za rok a Ä•tvrt, a rozhodla jsem se pár výletÅ¯ pÅ™idat na Kudlanku.
Tentokrát cílem cesty bude &Scaron;umava z bavorské strany. NeÅ¾ jsem s doprovodem dorazila k cíli, nav&scaron;tívili
jsme cestou pár míst, která jsem si vytipovala uÅ¾ dÅ™íve. O Klatovsku jsem uÅ¾ kdysi psala (Klatovy, Týnec, Klenová,
Chudenice), nicménÄ› v&scaron;e jsem je&scaron;tÄ› prohlédnuté nemÄ›la a navíc v klatovské lokalitÄ› pÅ™ibylo pár novinek.

NÄ›co nového se vystavÄ›lo, nÄ›kolik památek se opravuje Ä•i opravilo, jiné naopak zub Ä•asu nahlodal nemilosrdnÄ›. Výchozím
bodem tohoto výletu, pokud se jej rozhodnete absolvovat, bude silnice Ä•. I/22, která spojuje DomaÅ¾lice, Klatovy,
HoraÅ¾Ä•ovice, Strakonice, VodÅˆany. Asi 4 kilometry pÅ™ed okresním mÄ›stem Klatovy ve smÄ›ru od HoraÅ¾Ä•ovic stojí tÄ
silnice zchátralý zámek. Mohu za zhruba dvÄ› desítky let, kdy tudy Ä•as od Ä•asu jedu, Å™íct, Å¾e jeho stav se vÅ¯bec nezmÄ
tedy je &scaron;patný jako býval, o pÅ™ilehlé kapli a hospodáÅ™ských budovách ani nemluvÄ›. PÅ™esto má zámek, hlavnÄ› z
strany, své kouzlo.
Tentokrát jsem u zámku v Novém ÄŒestínÄ› zastavila, abych si jej zvenÄ•í prohlédla podrobnÄ›ji a udÄ›la
pár fotek. Zámek není Å¾ádný &bdquo;mladíÄ•ek&ldquo;, stojí tu uÅ¾ od 16. Ä•i zaÄ•átku 17. století, úplnÄ› pÅ™esné datum v
není známo. V jeho historii má své místo známý heraldik Rudolf Jan Arno&scaron;t Meraviglia-Crivelli (1878-1891), který
jej nechal pÅ™estavit do novogotické podoby s vÄ›Å¾iÄ•kami. Poté jej vlastnila rodina VitáÄ•kova a po roce 1949 zde hospodaÅ
Státní statek Luby u Klatov. PozdÄ›ji byl zámek navrácen v restituci dÄ›dicÅ¯m. KdyÅ¾ jsem hledala info k zámku, zjistila
jsem, Å¾e aktuálnÄ› je na prodej.

V podobném stylu jako tento zámek je i zámeÄ•ek v MochtínÄ›, budova je od Ä•estínského zámku vzdálena cca 800
metrÅ¯, rovnÄ›Å¾ pÅ™ímo u silnice. Nechal jej postavit majitel Nového ÄŒestína, zmiÅˆovaný heraldik a podoba bije opravdu d
Po prÅ¯jezdu mÄ›stem Klatovy míÅ™ím smÄ›rem na DomaÅ¾lice. Pokud se rozhodnete v Klatovech zastavit, a tÅ™eba poob
projít se po mÄ›stÄ›, doporuÄ•uji vÅ™ele nav&scaron;tívit novou galerii skla v Klatovech; byla jsem tu v jiný termín a opravdu ga
stojí za zhlédnutí. Stále jedu po silnici I/22, odboÄ•uji vlevo na obec BezdÄ›kov. Zde stojí rovnÄ›Å¾ jeden kdysi nádherný
zámek s rozsáhlým a architektonicky zajímavým hospodáÅ™ským dvorem.
Snad bude mít bezdÄ›kovský zámek v budoucn
takové &scaron;tÄ›stí jako nedaleký zámek v TetÄ›ticích, který byl kdysi mj. nabízen pomocí ÄŒeské televize v poÅ™adu Pamá
na prodej a dnes uÅ¾ má novou stÅ™echu, fasádu, zkrátka v novém kabátÄ› vypadá moc hezky. PÅ™itom ho prý jeho
majitel opravuje bez dotací. V BezdÄ›kovÄ› se zatím stÅ™ídají vlastníci jako na obrtlíku a Å¾ádný se do opravy nehrne, ale nen
v&scaron;em dnÅ¯m konec. Nad&scaron;enci se Ä•as od Ä•asu najdou. Z BezdÄ›kova se vracím zpÄ›t na silnici I/22 a
následnÄ› odboÄ•uji opÄ›t vlevo, na DlaÅ¾ov a Miletice. Nad tÄ›mito obcemi stojí v nadmoÅ™ské vý&scaron;ce 642 metrÅ¯
rozhledna Markéta, jejíÅ¾ silueta od roku 2014 lákavÄ› vystupuje nad korunami stromÅ¯ a ze silnice DomaÅ¾lice &ndash;
Klatovy je dobÅ™e viditelná.

SmÄ›rovky z Miletic vás navedou aÅ¾ témÄ›Å™ k úpatí rozhledny, po krátkém vý&scaron;lapu a zdolání 94 schodÅ¯ se vá
naskytne úchvatný pohled do dálky. Jen si vybrat správný den a poÄ•así. V Mileticích zastavuji u krásné barokní kaple,
takhle nádhernou architekturu bych v tak malé vísce neÄ•ekala.
&Scaron;koda, Å¾e ne&scaron;lo nahlédnout dovnitÅ™ této
me&scaron;ní kaple z r. 1766. Chvála místním zastupitelÅ¯m, Å¾e ji udrÅ¾ují v tak výborném a vÄ›rném stavu, jako byla kdysi.
KaÅ¾dý detail kaple byl preciznÄ› a Å™emeslnÄ› zrenovován.
Pak uÅ¾ míÅ™ím na obec BÄ›haÅ™ov. Tady si chci zvÄ›
jehoÅ¾ zdmi se ve váleÄ•ných letech odehrával utajovaný program Lebensborn.
BÄ›haÅ™ov v&scaron;ak nebyl jediným m
zvrhlých nÄ›meckých plánÅ¯, podobný projekt NÄ›mci uskuteÄ•nili i na zámku Veltrusy u MÄ›lníka. BohuÅ¾el, zámek je vysoko
obehnán zdí a moÅ¾nost vyfotografovat nádhernÄ› opravený a udrÅ¾ovaný objekt, je tak výraznÄ› omezena pouze na vstupní
partii. Zámek byl vybudován na místÄ› tvrze v 18. století rodem HubatiÅ¯ z Kotnova. V roce 1918 je j zakoupil malíÅ™ Alois
Kalvoda, Å¾ák profesora J. MaÅ™áka. MalíÅ™ Kalvoda zÅ™ídil na zámku letní malíÅ™skou &scaron;kolu. Po smrti Aloise Kalv
roku 1934 zde sídlila dÄ›tská léÄ•ebna. Za války zámek zabrali nacisté a byla zde ozdravovna pro nÄ›mecké dÄ›ti. PozdÄ›ji
se za zdmi zámku zaÄ•al uskuteÄ•Åˆovat zmiÅˆovaný nacistický projekt, velmi pÅ™ísnÄ› utajovaný, takÅ¾e ani místní obyvatelé
netu&scaron;ili, co se odehrává blízko nich. Po válce v zámku Okresní ústav národní zdraví Klatovy zÅ™ídil plicní
léÄ•ebnu. V souÄ•asné dobÄ› je i z toho mála, co jsem mÄ›la moÅ¾nost uvidÄ›t, zámek nadstandardnÄ› udrÅ¾ován, je
v soukromém vlastnictví. Sousedí s bÄ›haÅ™ovským kostelem, který vypadá o poznání hÅ¯Å™e, svého genia loci v&scaron;ak
má.
Pak uÅ¾ míÅ™ím do Janovic nad Úhlavou. V její Ä•ásti Veselí stojí snad nejzchátralej&scaron;í objekt dne&scaron;níh
výletu &ndash; opÄ›t zámek. Má soukromého majitele, který jej za symbolickou korunu pronajal sdruÅ¾ení, jeÅ¾ se snaÅ¾í, co
v jeho silách, aby tato památka nespadla. Ov&scaron;em uÅ¾ taková maliÄ•kost jako dostat se k zámku byla
&bdquo;chuÅ¥ovka&ldquo;. MÄ›ly jsme s dcerou &scaron;tÄ›stí, Å¾e na zdi a v zámecké zahradÄ› bylo jakési sympozium
mladých dobrovolníkÅ¯ z mnoha koutÅ¯ svÄ›ta, jemuÅ¾ velela ÄŒe&scaron;ka. Ta nás trochu navigovala. Stále jsem si
ov&scaron;em musela dávat pozor pod nohy, kam &scaron;lapu, zahrada je neskuteÄ•nÄ› zarostlá a vyÄ•istit ji jen od
náletových dÅ™evin bude makaÄ•ka. Tady se asi ztupí a odrovná spousta náÅ™adí a bude mnoho mozolÅ¯ na rukou. ÄŒást
dÅ™eva by se snad mohla prodat a z výtÄ›Å¾ku nÄ›co vyuÅ¾ít na opravy a zaji&scaron;tÄ›ní statiky objektu. Zatím v&scaron;a
zámek vypadá aÅ¾ stra&scaron;idelnÄ›.
Nejsem ov&scaron;em pesimista. Kousek odtud je zámek Týnec. PÅ™ed pár let
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jsem vám v Toulkách na Kudlance ukázala jeho zuboÅ¾enou podobu, která tam po odchodu armády zbyla. No a po
pár letech mohu s radostí sdÄ›lit, Å¾e zámek Týnec uÅ¾ má Ä•ásteÄ•né opravy za sebou a hlavní strana zámku uÅ¾ vypadá o
poznání lépe. OpÄ›t díky nad&scaron;ení soukromých osob. Stejné &scaron;tÄ›stí má i zámek v BystÅ™ici nad Úhlavou, kam
míÅ™ím dále. Dostanete se sem po silnici 191, na kterou se napojíte v Janovicích. Pohled do krajiny a terén svádí k tomu
se&scaron;lápnout nohu pedálu plynu, myslela jsem si, jak to budu po silnici práskat a cesta bude rychle ubíhat.
BohuÅ¾el, kvalita vozovky (pÅ™ece jen jde o silnici niÅ¾&scaron;í tÅ™ídy, i kdyÅ¾ na relativnÄ› frekventované trase rekreaÄ•
byla promÄ›nlivá, silnice kopíruje trasu Å¾eleznice, Ä•asto ji kÅ™íÅ¾í nebo témÄ›Å™ kÅ™íÅ¾í, ostraÅ¾itost je proto na místÄ
BystÅ™ici nad Úhlavou podle informací a fotografií na internetu také vstává jako Fénix z popela. Nevím, kde &bdquo;udÄ›lali
soudruzi z NDR chybu&ldquo;, rozumÄ›j my dvÄ›, ale do zámku se nám s dcerou nepodaÅ™ilo dostat, pÅ™estoÅ¾e byl v dobÄ
na&scaron;í náv&scaron;tÄ›vy srpen. &Scaron;koda, velká &scaron;koda, tady by se Ä•lovÄ›k pokochal. Novým opraveným, i
tím, na co usedl prach Ä•asu, ale pÅ™esto má kouzlo a na své &bdquo;lep&scaron;í pÅ™í&scaron;tí&ldquo; je&scaron;tÄ› Ä•ek
Z BystÅ™ice je coby kamenem dohodil do Nýrska a tady odboÄ•uji na Uhli&scaron;tÄ› a Svatou KateÅ™inu (stále silnice 191),
abych se dostala do míst, které byly pÅ™ed nÄ›kolika desítkami let obehnány ostnatým drátem. Ano dostáváme se ke
státní hranici. Cílem bude bavorská strana &Scaron;umavy &ndash; obec, na jejímÅ¾ názvu by si Ä•lovÄ›k pomalu zlomil
jazyk, tedy alespoÅˆ já urÄ•itÄ› &ndash; Neukirchen beim heiligen blut. Nad mÄ›steÄ•kem se tyÄ•í asi 8 km dlouhý horský masiv
Hohenbogen, jehoÅ¾ dominantou jsou dvÄ› vÄ›Å¾e. PrávÄ› sem mne uÅ¾ del&scaron;í dobu lákala moje zvÄ›davá cestovate
touha. Mohu Å™íci, Å¾e skuteÄ•nost pÅ™edÄ•ila oÄ•ekávání. Pohled z vrcholÅ¯ do vnitrozemí je opravdu boÅ¾ský. ProtoÅ¾
k Ä•lánku nÄ›jaká fota, rozdÄ›lila jsem povídání na dvÄ› Ä•ásti. V té pÅ™í&scaron;tí vám povím, k Ä•emu slouÅ¾ily dvÄ› záhadn
v minulosti, k Ä•emu slouÅ¾í dnes, jaké vyÅ¾ití najdete na Hohenbogenu v létÄ›, a jaké v zimÄ›. Povím vám, jak se jmenují vrc
s názvem Prsa matky boÅ¾í a pÅ™idám tip na vrcholy na bavorské stranÄ› &Scaron;umavy &ndash; Silberberg, Grosser
Arber.
PÅ™íjemný poznávací výlet Vám pÅ™eje MIA
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