Milí návštěvníci,
zveme Vás na návštěvu malebného historického města Klatovy
a jeho okolí. Klatovy se nachází na úpatí jednoho z nejkrásnějších
českých pohoří – Šumavy. Tato poloha dala vzniknout přídomku,
jímž jsou Klatovy často označovány – „Brána Šumavy“.
Okolí města je turisticky přitažlivou oblastí, jejíž poutavá krajinná scenérie, vesnická i městská architektura, k tomu okolní hrady
a zámky zanechávají v mysli návštěvníků nezapomenutelné zážitky.
Mnoho zážitků nabízí okolí Klatov i příznivcům jízdy na kole, a to
ve všech jejích formách. V lesnatých kopcích v okolí Klatov si na své
přijdou zejména vyznavači terénní cyklistiky. Každý rok se poslední
květnový víkend z klatovského náměstí vydávají na náročné tratě
cyklomaratonu Author Král Šumavy tisíce milovníků horských kol.
Na konci srpna je následují silniční cyklisté.
Cyklostezky v údolí Drnového potoka a Úhlavy od Běšin po Švihov
jsou díky své bezpečnosti a minimálnímu převýšení ideálním místem
pro výlety s dětmi či kondiční jízdu na kole všech věkových skupin
obyvatelstva, včetně seniorů. Početnou skupinu uživatelů cyklostezek tvoří in-line bruslaři, kteří zde nacházejí ideální podmínky. Nově
jsou cyklistům i bruslařům k dispozici asfaltové cyklostezky podél
severozápadního obchvatu Klatov.

MĚSTO KLATOVY
Klatovy jsou s 23 tisíci obyvateli druhým největším
městem Plzeňského kraje. Město žije bohatým kulturním a společenským životem. Návštěvníky láká
rozmanitou nabídkou kulturních programů, výstav,
koncertů, divadelních představení, přednášek,
slavností a dalších akcí.
Dnešní turisty přitahují Klatovy celou
řadou historických památek, nacházejících se na náměstí a v jeho těsné blízkosti. Již z dálky zaujme
Černá věž, která se svou výškou 81 m řadí k nejvyšším
věžím v České republice.
Dominantu Klatov doplňuje jezuitský kostel s bohatě
malovaným
interiérem,
v jehož sklepních prostorách se nacházejí známé
katakomby – ojedinělá
hrobka členů jezuitského
řádu ze 17. století. Od roku
2012 mohou návštěvníci
zhlédnout nově zrekonstruované prostory, zrestaurovaná
těla mumií a rozšířenou atraktivní
expozici. Řada návštěvníků zavítá do
Klatov, aby navštívila zdejší proslulou barokní lékárnu U Bílého jednorožce.
Sportovně založené návštěvníky Klatov jistě potěší četné
sportovní areály na území města – letní koupaliště, krytý plavecký bazén, zimní stadion, haly na squash, tenisové kurty a další. Vedle toho
je ve městě několik fitness center. Pro relaxaci a oddech je k dispozici
sauna, bazén se slanou vodou, masáže, solárium nebo solná jeskyně.
Samotným městem prochází podél Drnového potoka cyklostezka, na
niž navazuje několik dalších cyklostezek a značených cyklotras, které
spojují Klatovsko se Šumavou a okolními oblastmi Pošumaví (Plánickem, Kdyňskem, Švihovskem či Chudenickem). Zájemci o pěší turistiku
mohou také využít širokou síť značených turistických cest v okolí.
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Dbejte na stav kola a jeho výbavu
Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní
červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí
a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte
přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti
slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.
Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na
sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.
Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během
ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete
sebe i ostatní. V případě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako
na řidiče motorového vozidla.
Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník
je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů ve věku do
deseti let. V maximální míře využívejte vyznačené cyklopruhy,
koridory a stezky.
Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní
k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že
všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před
vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě
tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící
vozidla.
Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav
vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě potřeby
se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní

i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte se poslechu
hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů.
Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, nebo zastavují, především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte
za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte
na několik menších.
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu
vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla
a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do
stran.
9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední kolo
(zadní se hůře demontuje).
10. Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR
(tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu
(tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro
nejnutnější pomoc zraněným.
Zdroje: www.ibesip.cz, www.policie.cz, www.mdcr.cr

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA
www.klatovy.cz

Informační centrum Klatovy
Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy, tel. 376 347 240, 376 347 250
icklatovy@mukt.cz, www.klatovy.cz/icklatovy
Informační centrum Eurocamp Běšiny
Běšiny 150, 339 01 Klatovy, tel. 376 375 011
eurocamp@besiny.cz, www.eurocamp.besiny.cz
Informační centrum Švihov
Náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov, tel. 376 393 244
infosvihov@klatovsko.cz, www.svihov.cz
Informační centrum města Plánice
Plánice 180, 340 34 Plánice, tel. 376 394 103
is@planice.cz, www.planice.cz
Kulturní a informační centrum města Nýrska
Komenského 877, 340 22 Nýrsko, tel. 376 571 616
ic@mestonyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko

CYKLISTICKÉ WEBY, CYKLOPRŮVODCI

CYKLOSERVISY A PRODEJNY
CYKLISTICKÝCH POTŘEB

Regionální informační portál pro cyklisty
www.plzenskonakole.cz
www.klatovskonakole.cz
(bude v provozu od sezóny 2013)

Cykloservex J&K
Rybníčky 66, Klatovy
tel. 376 315 460

www.bayernbike.de (bavorský cyklistický portál – v němčině)
www.mountainbike.bavorskyles.eu (trasy pro horská kola
v regionu ArberLand – v češtině)

Jízdní kola RAMALA
(u Penny marketu)
Niederleho 84, Klatovy
tel. 376 323 377

Služby cykloprůvodce
Bechyně František
www.posumave.cz
tel. 605 412 193

Švihov – Velovis
nám. T. G. Masaryka 111
Švihov
tel. 602 435 743
Jízdní kola Váchal
Klatovská 301, Kdyně
tel. 608 069 757

Cykloservis Jan Malát
Za Zimním stadiónem 721
Klatovy
tel. 723 962 968
Cyklosport Pit–stop
Rybníčky 139, Klatovy
tel. 774 660 477

KODEX TERÉNNÍHO CYKLISTY

CYKLOTRASA Č. 38

V přírodě nejsme sami. Podstatou Kodexu terénního cyklisty je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.
1. Jezdi pouze po povolených cestách
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.
2. Nezanechávej stopy
Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi
jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co si si do lesa přivezl, také odvez.
3. Ovládej své kolo
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude
můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou
a fyzickou zdatnost.
4. Dávej přednost ostatním
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně
zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď
vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.
5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku
Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány
ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.
6. Jednej s rozmyslem
Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.
7. Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo
Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

Plzeň–Klatovy–Železná Ruda–Deggendorf–Mnichov
Cyklotrasa č. 38, jejíž součástí jsou cyklisty a bruslaři hojně využívané
úseky cyklostezek a přístupových komunikací od Běšin přes Klatovy až
po Švihov, je součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy Plzeň–Klatovy–
Železná Ruda–Deggendorf–Mnichov.
Nové úseky na území města i další úseky, které cyklisty s minimálním
převýšením bezpečně dovedou přes Dolany až do Švihova, v opačném směru přes Luby a Vrhaveč do Běšin, byly v průběhu let 2006
– 2011 vybudovány s finanční podporou Evropské unie z prostředků
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika–Svobodný
stát Bavorsko 2007–2013.
Podél nenáročné cyklotrasy č. 38 a v blízkém okolí se nachází množství atraktivních turistických cílů, sportovních a rekreačních areálů. Na
trase naleznete také stánky a hospůdky s dobrým jídlem a pitím, možnosti k ubytování a příjemná místa k odpočinku.
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Všem cyklistům i ostatním uživatelům cyklostezek přejeme,
aby jim sloužily ke zlepšení fyzické i duševní kondice, bez nepříjemných a bolestivých pádů a zranění.

Zdroj: www.cemba.cz

ZIEL 3

neprodejný výtisk

CÍL 3

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kofinanaziert
durch die Europäische Union aus den EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwieklung).
Investice do vaší budoucnosti./Investion in Ihre Zukunft.

