MIKROREGIONEM DOBROHOST NA KOLE
Mikroregion leží v severní části okresu Domažlice, spojnici s Bavorskem tvoří hraniční přechody
Železná a Švarcava. Neporušená příroda Českého lesa, ticho, klid a množství zajímavých přírodních i kulturních památek přímo vybízí k cykloturistice a toulání přírodou. Ne nadarmo se říká
„Dobrohost je dobrý hostitel.“
Tip na výlet
„Cyklovýlet krásami Mikroregionu Dobrohost“
• Trasa začíná a končí v Poběžovicích
• Trasa: Poběžovice - Mnichov – Pivoň – Liščí domky
– Závist – Rybník – Šidlákov – Hora Svatého Václava
– Drahotín – Hvožďany - Poběžovice
• Délka: 32,8 km • Převýšení: 312 m
• Značení: cyklostezky č. 2141, 2281, 2282
Charakter trasy:
Středně náročný cyklovýlet v údolí řeky Radbuzy a v podhůří
Českého lesa vhodný i pro rodiny s dětmi. Trasa vede z části po
značených cyklotrasách, z části po veřejných komunikacích. Cestou je k dispozici množství pohostinských zařízení.
Co vás čeká:
Trasa začíná v Poběžovicích, městě s bohatou evropskou
a japonskou historii. Navštívit zde můžete informační centrum
na náměstí v blízkosti poběžovického zámku, zámecký park s kamennou japonskou zahradou, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
vedle něhož stojí socha sv. Jana Nepomuckého od významného
barokního sochaře Jana Brokoffa či nedaleký židovský hřbitov.
Z Poběžovic vyjedeme západním směrem po cyklotrase 2141
a asi po 3 km se napojíme na cyklostezku 2281, projedeme
obcí Mnichov a pokračujeme dále do Pivoně. Zde najdeme Augustiniánský klášter z 13. století a nově vysazenou alej lemující
původní cestu do Poběžovic. Z Pivoně se vydáme po cyklotrase
2141 k rozcestí Liščí domky (místo dnes již zaniklé obce). Jsme
na nejvyšším místě této trasy, a to vybízí k odpočinku. Pokračujeme dále do obce Závist nebo je možné se od cyklotrasy na
chvíli odklonit a po lesní cestě, nejprve po červené turistické
značce a pak po ukazatelích dorazit k prameni řeky Radbuzy. Zde
doplníme tekutiny a zpět dolů z kopce po červené do Závisti, kde
je raritou dům, jehož střecha tvoří evropské rozvodí – ze severní
části střechy teče voda do Severního moře a z jižní do moře Černého. Pokračujeme stále po cyklotrase 2141 až do obce Rybník,
kde najdeme Rekreační středisko Rybník tedy ideální místo na
oběd. Opouštíme obec Rybník a vydáváme se po cyklotrase 2282
vedoucí přes pastviny do obce Šidlákov a Hory Svatého Václava,
kde rovněž najdeme místa k občerstvení. V Hoře Svatého Václava

doporučujeme vyšlápnout kopec ke kostelu a pokračovat obnovenou původní cestou do Drahotína. Projedeme obec Drahotín
a po státní silnici se dostaneme zpět do Poběžovic.
Zajímavosti na trase:
• Hrad a zámek Poběžovice • Židovský hřbitov Poběžovice
• Coudenhove-Kalergi Zen zahrada Míru (japonská zahrada)
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie • Augustiniánský klášter
v Pivoni • Pramen Radbuzy • Zaniklá ves Korytany • Kostel
v Hoře Svatého Václava • Obnovené sakrální památky – křížky,
kapličky na území Mikroregionu Dobrohost
Pohostinská zařízení na trase:
• Hotel Hubertus Poběžovice • Chalupa na Závisti
• Rekreační středisko Rybník • Penzion Šidlákov
• Penzion Pohoda v Hoře Svatého Václava
• Hospůdka U Dřeváka Drahotín
Na cyklovýlet se můžete vydat sami nebo s námi. Srdečně Vás
tímto zveme na zajímavou akci Cykloputování Českým lesem dne
6. srpna 2017 od 10:00 hodin. Smyslem této události je představit zajímavá místa regionu a také místa kulturní, vyhlídková
a hlavně občerstvovací. Na mapce, která se Vám dostane do ruky
v den konání, je vyznačeno 7 míst s občerstvením, ve kterých na
Vás čeká trochu povzbuzení na další cestu, ale také razítko do
startovací karty. Kartu, mapku a informace je možné získat na
kterémkoliv z těchto míst. Start je možných ze všech stanovišť
jakýmkoliv směrem. Není to závod, cílem je projet během dne
všech 7 občerstvovacích bodů. Při projetí celé trasy a orazítkování všech kontrolních bodů obdržíte na kterémkoliv stanovišti
zajímavou odměnu, jako vzpomínku na Český les a tuto akci.
Bližší informace na www.dobrohost.cz

