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28. Klatovská hůrka
Okres: Klatovy

Kraj: Plzeňský

Klatovy – park nad ZŠ v ulici
Tolstého

botanika, geologie, historie

totožný se začátkem – okruh

1 hodina

N49 23.789 E13 16.454

bez omezení

1,6 km

panely, jinak neznačeno

7

autobus, vlak Klatovy

Snadná stezka pro pěší, trasa vede zhruba po vrstevnici. Turistické trasy: Klatovy
jsou východiskem turistických tras. Cyklotrasy: Klatovy jsou východiskem cyklotras.
Zajímavosti v okolí: Klatovy – okresní muzeum, Luby – gotická tvrz, Tajanov – Husín (mohylové pohřebiště z doby bronzové), Tupadly – buližníkové skály. Naučné stezky v okolí:
Chudenice a polesí Žár, Poznávací okruh Nýrsko, Velhartice.

Středočeský pluton, složité těleso hlubinných vyvřelin, vyplňuje významnou diskontinuitu – středočeský šev. Ten odděluje dvě kry – moldanubikum a barrandien
(bohemikum). Středočeský pluton vznikl
během variského vrásnění v mladších
prvohorách. Svým jihozápadním výběž-
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kem zasahuje až na Klatovsko a do okolí
Nýrska. Přímo na Klatovské hůrce jsou
výchozy dvou typů těchto hornin. Starší
amfibolicko-biotitický granodiorit v sobě
uzavírá hojné kusy okolních hornin (xenolity) – rohovce a perlové ruly. Mladší
je hrubozrnná biotitická žula. Horniny
se z velké hloubky dostaly na povrch
teprve po mnoha milionech let, během
nichž docházelo ke zvětrávání a odnosu
nadložních hornin.
Klatovská hůrka, kopec vysoký 497 m,
se dříve nazývala Žaludová hůrka, byla
totiž porostlá především dubovým lesem. Od roku 1919 je zde městský lesní
park. Najdeme tu asi 20 druhů dřevin,
jak domácích, tak i cizích – kromě dubů
habry, lípy, javory, jilmy, jeřáby, na severní straně také buky a místy jasany. Na
místech s písčitou půdou roste borovice
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lesní. Hlavně na okrajích lesa najdeme
třešeň ptačí a hrušeň polničku, bez černý a hroznatý, hlohy a hojné ostružiníky.
Lidé zde vysadili borovici černou, douglasku tisolistou a akát.
Značně ochuzené je bylinné patro.
Kromě trav – hlavně metličky křivolaké
a lipnice hajní – zde rostou kuklík, vlaštovičník, violky, pitulník, sasanka hajní
a velmi vzácně i lilie zlatohlávek. Světlé
skvrny na kůře buků jsou poslední památkou na lišejníky, které vymizely vlivem
exhalací vypouštěných do atmosféry.
Na vrcholu Hůrky stával gotický kostel, později barokně přestavěný. Byl zrušen za císaře Josefa II. Na místě zříceniny byla v roce 1887 vystavěna kamenná
rozhledna. Po druhé světové válce přibyla ještě restaurace s prosklenou vyhlídkovou nástavbou. Objekt je v majetku
města, zatím není přístupný veřejnosti,
ale plánuje se jeho rekonstrukce.

Z okraje lesa jsou výhledy do klatovské kotliny a na město Klatovy. Na obzoru je Šumava s Jezerní horou a Ostrým,
Královský hvozd s Pancířem, Strážovská
hornatina s Úlištěm. Úhlava, pramenící
pod Pancířem, vytváří v klatovské kotlině
širokou nivu.
Klatovy založil český král Přemysl
Otakar II. kolem roku 1200. Ještě dříve tu na starých obchodních stezkách
stála trhová osada. Městem protéká
Drnový potok. V centru zůstal zachován původní gotický půdorys města.
Král Václav II. dal Klatovům právo razit
mince, to však již v roce 1300 zaniklo.
Za husitských válek stálo město na
straně Táborského svazu. Velký rozvoj
nastal v 16. století, kdy Klatovy patřily
mezi 10 nejbohatších českých měst.
Vpád švédských vojsk za třicetileté
války a řada požárů však vedla k jeho
úpadku. Dominikánský klášter a jezuit-
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Ráno v lese

Bývalá rozhledna

Na okraji lesa je pás keřů

ské gymnázium zrušil císař Josef II. Od
poloviny 19. století se Klatovy staly sídlem všech nových úřadů okresního významu. Rozvíjel se textilní, kožedělný
a strojní průmysl. Od 19. století se zde
pěstují i známé klatovské karafiáty.
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Dominantou města je pozdně gotická
Černá věž, dostavěná v roce 1558, vysoká téměř 88 m, a jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, založený roku 1656. Pod kostelem
se nachází známé rozsáhlé katakomby.

