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Brdskými bučinami kolem Padrťských rybníků
Trasa dlouhá 50 kilometrů je vhodná pro trénovanější cyklisty, kteří milují přírodu a cestují raději po neasfaltovaných cestách

Tato trasa vás provede nej-
krásnějším místem Brd, a to
mezi Horním a Dolním padrť-
ským rybníkem. Budete pro-
jíždět hlubokými lesy se sta-
rými buky v chráněných lo-

kalitách. Trasa je vhodná pro
trénovanější cyklisty, kteří
milují přírodu a cestují raději
po neasfaltovaných cestách.
Kopce zde ale stoupají pozvol-
na a v místech, kde se otevře
výhled do krajiny, je opravdu
čím se kochat. Nejvíce si cestu
užijete na jaře a počátkem
podzimu, kdy se listí zabarví
do zářivě žlutých barev.

Z rozhledny Na Skále
uvidíte Šumavu
Po značené cyklotrase 2040
vystoupejte ze Spáleného Po-
říčí do Struhařů, zde odbočte
doleva a po červené turistické
značce dojeďte k Ovčínu. Nad
ním je pěkná vyhlídka do údo-
lí na Spálené Pořící. Po červe-
né turistické značce pokra-
čujte polní cestou u Ovčína
vpravo do Nechanic. Za mok-
ra je možné úsek do Nechanic
objet přes Struhaře. Projeďte
Přešín a odtud se vydejte po
cyklotrase 2149 na Železný
Újezd. Před sjezdem do obce
můžete odbočit k rozhledně
Na Skále, ze které bývá krás-
ně vidět jak Plzeň, tak hřeben
Šumavy. Z tohoto místa si
můžete základní trasu zkrátit
přes Nové Mitrovice – Planiny
– Borovno – Číčov do Lučiště,

případně přes Nové Mitrovice
– Planiny – Míšov – Hořice –
Číčov do Lučiště – tato varian-
ta je vhodnější, pokud hledáte
občerstvení na trase (gril Mí-
šov). Úsek z Míšova do Hořic
vede vojenským újezdem Br-
dy. O možnosti průjezdu se in-
formujte v míšovském grilu.
Cesta pokračuje po trase 2139
do Čížkova. Před sjezdem se
pokochejte krásným výhle-
dem na hřeben Šumavy. Úsek
z Přešína do Čížkova lze též
absolvovat po kratší cestě – v
Přešíně dojet ke křižovatce s
telekomunikačním stožárem,
odkud bývá za dobré viditel-
nosti pekný pohled až do
35 km vzdálené Plzně. Zde od-
bočte doleva a pozvolna sjíž-
dějte do Čížkova. Po necelém
kilometru od křižovatky mů-
žete najít vpravo asi 30 m od
silnice na skalnatém ostrohu
zbytky středověkého opevně-
ní Na Hradcích.

Z Čížkova pokračuje zá-
kladní cesta po značené trase
2139 do Radošic, odtud doleva
po silnici do Chynína. Zde v
první zatáčce odbočte na lesní
cestu doprava a dejte se po
červené turistické značce ve
směru na Nové Mitrovice. Asi
po kilometru červená turis-

tická značka odbočuje doleva,
ovšem trasa pokračuje rovně
a pomalu stoupá po krásné
zpevněné lesní cestě kolem
odpočívky u srubu a ještě před
vrcholem odbočí doleva k pří-
rodní památce Fajmanovy
skály a klenky s pozůstatky
mrazových skal a nezvykle
bohatou škálou mechů a li-
šejníků. U informační tabule
trasa odbočuje vpravo a ještě
několik kilometrů vede rovně
po pěkné zpevněné cestě, po
které pak prudce zatočí dole-
va ke křížení zelené a modré

turistické značky. Po stra-
nách přitom míjí přírodní re-
zervaci Chynínské buky a
Getsemanka a přírodní pa-
mátku Míšovské buky – pří-
rodně bohaté lokality brd-
ských bukových lesů. Z křižo-
vatky u dřevěného srubu pak
sjedete po zelené turistické
značce do Míšova. Na kraji

Míšova, kde se ostře stáčí do-
prava zpátky k lesu, můžete
pokračovat po zelené turistic-
ké značce až k míšovskému
grilu a na tuto odbočku se zase
vrátit a vyhnout se tak frek-
ventované silnici. Základní
trasou pak dojedete po pěk-
ných lesních cestách až do
Teslín, kde vede krátce po sil-
nici (doprava) k Rožmitálu.
Asi 300 m po silnici odbočuje
na lesní cestu po značené tra-
se 2275. V polovině dlouhého
úseku široké lesní cesty je
nutné odbočit doleva na trasu
2273 k Padrťským rybníkům
(směr Trokavec). Posledních
asi 50 m před hrází Hořejšího
padrťského rybníka byste
měli kolo spíše vést nebo jet
opatrně, neboť cesta se mění v
pěšinu s vystouplými kořeny.
Cesta přes hráz bývá za pěk-
ného počasí plná pěších i cyk-
loturistů, stojí za to se zde za-
stavit a pokochat se výhledy
na Hořejší (vlevo) a Dolejší
(vpravo) padrťský rybník. Na
začátku hráze se přejíždí malý
dřevěný můstek, na druhém
konci je pak krytá odpočívka s
informační tabulí o Padr-

ťských rybnících. Od Padr-
ťských rybníků pokračuje po
trase 2273 až do Trokavce.

Krásné výhledy
lákají zpomalit
Trasa dále pokračuje přes
Pančavu (část obce Trokavec)
do Vísek, odkud je možné zajet
ke skále, kde stával hrad
Homberk. Pozůstatky hradu

se schovávají v lese, a tak mů-
žete přemýšlet, jak místo
s hradem vypadalo, když tu
ještě nebyl les. Z Vísek trasa
již pozvolna sjíždí přes Lučiš-
tě, Záluží a Těnovice do Spá-
leného Poříčí. Krásné výhledy
do údolí vybízejí k pomalejší
pohodové jízdě. Ve Spáleném
Poříčí máte několik možností
občerstvení (i teplé jídlo). Mů-
žete si zde prohlédnout muze-
um v renesančním zámku,
špejchar Ve dvoře s expozicí
kresleného humoru Jiřího
Wintera Neprakty, kostel sv.
Mikuláše na náměstí nebo
ochutnat židovská jídla v ži-
dovském kupeckém domě. Na
cestu do Spáleného Poříčí ne-
bo z něj můžete o víkendech
využít Brdský cyklobus.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Spálené Poříčí
Délka: 50 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, horské

Užitečné rady
Občerstvení
Čížkov – restaurace U Českého lva s posezením venku
Míšov – gril Míšov s posezením venku (teplá jídla)
Spálené Poříčí – restaurace Ve dvoře (teplá jídla)

– restaurace Joachim Lewidt (teplá jídla)
– restaurace U Kutálků, nám. Svobody 33
– restaurace U Vötterů, Plzeňská 57 se stolem

venku (teplá jídla – jen uvnitř)
Infocentrum
Spálené Poříčí – otevřeno v sezoně denně 9 – 17 h

Brdský cyklobus
Můžete využít pro přepravu do Spáleného Poříčí – výchozí-
ho bodu cyklotrasy a pro posun na trase v úseku Šťáhlavy –
Nezvěstice – Spálené Poříčí – Míšov

Cykloservisy na trase
Přímo na trase žádný cykloservis není, nejbližší je v Blovi-
cích CYKLO SPORT KABÁT

Pozor na průjezd vojenským prostorem Brdy!
Při celém průjezdu vojenským prostorem Brdy po znače-
ných cyklotrasách CT 2275 a 2273 je nutné se držet trasy bez
možnosti odbočit na jiné cesty. Vjezd na trasy je povolen jen
v sobotu, neděli a o svátcích! Ve vojenském prostoru není
úplné pokrytí signálem mobilních operátorů.

Odkazy
http://www.plzenskonakole.cz/cz/brdskymi-bucinami-k-
padr-skym-rybnikum-467.htm – podrobný popis trasy s
mapkou a itinerářem
www.csadplzen.cz/cyklobus – informace o brdském cyklo-
busu

Trasu připravila
Radka ŽÁKOVÁ,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a edi-
torka portálu pl-
zenskonakole.cz,
a i s mapkou a po-
pisem ji najdete na
portálu plzensko-

nakole.cz v sekci Trasy pro
cyklovýlety.

Seriál cyklovýletů vzniká
ve spolupráci s regionálním
informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

Vyhlídka od Trokavce do údolí Úslavy.

Z hráze Hořejšího padrťského rybníka dohlédnete až na vrchol Praha.

Většina cest pro cyklisty vede v Brdech po zpevněných lesních
cestách. Foto na stránce: Radka Žáková

Zbytky hradu Homberk najdete nyní zarostlé v lese.

Příští pátek: Klášterní stezka

Trasu ze Spáleného Poříčí si můžeme i zkrátit (tečkovaná linie) nebo využít cyklobusu.

Mimo značené cyklotrasy je ve
vojenském výcvikovém prostoru
vjezd cyklistům zakázán.


