
Přes Bukovou horu k vyhlídkám na Nepomucko
Za krásnými výhledy a přírodními i historickými zajímavostmi po kopcích i údolími řek Úslavy a Bradavy

Tato trasa nás provede kra-
jem na jih od Spáleného Poří-
čí. Plzeňáci mohou využít pro
přepravu do Spáleného Poříčí
Brdského cyklobusu. Trasa
vede kolem přírodní památky
Kokšín s cennými porosty
kostřavových jedlobučin, ko-
lem přírodní rezervace Chej-
lava se starým smíšeným bu-
kovým porostem s bohatým
bylinným patrem a přírodním
parkem Buková hora – Chýla-
va. Na trase je rozhledna Na
Skále u Železného Újezda, ze
které je vidět za dobré viditel-
nosti až do Plzně nebo na Šu-
mavu. Na mnohých místech
se otevírají krásné výhledy do
údolí Úslavy a Bradavy. Oba
sjezdy z Přešína do údolí Úsla-
vy patří k těm nejlepším
v okolí. Tahle trasa je pro po-

žitkáře – stoupání a krásné
dlouhé sjezdy s vyhlídkou sto-
jí zato, ale vyžadují dobrou
kondici. Za zastavení stojí
kostel v Nových Mitrovicích,
údajně postavený podle plánů
Santiniho, či prostorná odpo-
čívka u rozcestí Na Kole na
Bukové hoře. Většina trasy
vede po vedlejších asfalto-
vých komunikacích, úseky
přes Bukovou horu a pod Ko-
kšínem pak po zpevněných
lesních cestách.

Tato trasa je spolu s dalšími
dvěma součástí tzv. Spáleno-
poříčského cyklobalíčku.
Všechny tři trasy vyjíždějí ze
Spáleného Poříčí a do tohoto
půvabného podbrdského
městečka se i vracejí. Každá
pak umožňuje varianty zkrá-
cení. Většinou vedou po asfal-
tových komunikacích s mini-
málním provozem, část je ve-
dena po zpevněných lesních
cestách, proto je vhodné pou-
žít kolo trekingové nebo
horské.

K rozhledně
Na Skále
Po značené cyklotrase 2039
pojedeme přes Těnovice do
Hořehled. Odtud po zelené tu-
ristické značce po zpevněné
lesní cestě (dříve křížová ces-
ta) až do Planin. Odtud pokra-
čujeme po trase 2147 do No-
vých Mitrovic. Asi po jednom
kilometru od napojení na tra-
su 2147 v Planinách můžeme
odbočit doprava k přírodní
památce Kokšín. V Nových
Mitrovicích si můžeme pro-
hlédnout zajímavý kostel,
který byl údajně postaven
podle plánů významného ba-
rokního architekta Jana Bla-
žeje Santiniho. To napovídá
již půdorys kostela, podobný
jiným Santiniho dílům. Z No-
vých Mitrovic do Železného
Újezda pojedeme po trase
2039, tam odbočíme doprava
na trasu 2149, která nás zave-
de k rozhledně Na Skále, jejíž
vyhlídková plošina je umístě-
na na stožáru telekomunikač-
ní věže. Za dobrého počasí bý-
vá vidět i asi 35 kilometrů
vzdálená Plzeň nebo na druhé
straně hřeben Šumavy. V
Přešíně si můžeme trasu
zkrátit po trase 2149 přes Lou-
ňovou – Ždár – Ždírec do Vlčic
u Blovic.

Mašinkový ráj
Z Přešína naše základní trasa
pokračuje do Sedliště. Z kři-
žovatky u odbočky do Čížkova
(u telekomunikačního stožá-
ru) je za dobré viditelnosti ta-
ké vidět vzdálená Plzeň. Při
sjezdu do Sedliště pak domi-
nanta Nepomucka – Zelená
Hora. Za Sedlištěm můžeme
odbočit doleva do Vrčeně na
prohlídku modelové železnice
a soukromé sbírky železni-
čářských předmětů. To bude
zajímat hlavně pány a kluky
na kolech. Dům, kde soukro-
má sbírka sídlí, poznáte snad-
no – na fasádě má mašinku a u
vchodu pak železniční sema-
for. Naše hlavní trasa ovšem
pokračuje ze Sedliště dále
přes Srby a po trase 31 podél
řeky Úslavy. Po průjezdu obcí
Srby asi 300 metrů za želez-
ničním přejezdem odbočíme
doleva na zelenou turistickou
značku a vystoupáme po
zpevněné lesní cestě pod vr-
chol Bukové hory. Po pravé
straně máme přírodní rezer-
vaci Chejlava. Na rozcestí Na
Kole, kde je vybudována velká
zastřešená odpočívka, si mů-
žeme odpočinout nebo jen po-
svačit. Odtud se vydáme po
zelené turistické značce ko-
lem Chocenické skály a sjede-

me až do Vlčic, kde se napojí-
me na trasu 31.

Na zámek či
do sýpky?
V Blovicích se nabízí hned ně-
kolik možností občerstvení
včetně teplých jídel. Je tu ale
také zámek, ve kterém sídlí
muzeum a kde se často konají
zajímavé akce. Na křižovatce
u restaurace Na Čabardě od-
bočíme doprava z trasy 31 do
Štítova, kde se napojíme na
trasu 2146 a po ní pokračuje-
me přes Karlov do Spáleného
Poříčí. Z Karlova je krásná
vyhlídka do údolí, tak neza-
pomeňte zastavit, pokochat
se. Poté vás už čeká jen dlouhý
pohodový sjezd do údolí. Ve
Spáleném Poříčí máme něko-
lik možností občerstvení
včetně teplého jídla. Můžete si

zde také prohlédnout muzeum
v renesančním zámku, kostel
sv. Mikuláše na náměstí, či
výstavu kresleného humoru
známého výtvarníka Neprak-
ty v galerie sýpky Ve Dvoře.
Do Plzně se pak dostanete tře-
ba Brdským cyklobusem.

Pro podrobnější informace
si vytiskněte mapu a itinerář
trasy, které najdete na regio-
nálním informačním portálu
pro cyklisty www.plzensko-
nakole.cz v sekci Trasy pro
cyklovýlety.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Spálené Poříčí
Délka: 37 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: horské i trekové

Užitečné rady
Možnosti zkrácení:
Varianta A) Z Hořehled do Nových Mitrovic přes Mítov (celkem má pak
okruh 34 km)
Varianta B) Ze Srb do Blovic přes Ždírec (celkem má pak okruh 34 km)
Varianta C) Z Přešína do Blovic (celkem má pak okruh 29 km)

Brdský cyklobus:
Můžete využít pro přepravu do Spáleného Poříčí z Plzně, více na
www.csadplzen.cz/cyklobus

Občerstvení na trase:
Hořehledy
– hospoda Na Vsi
Ždírec
– Ždírecká hospoda s vyhlídkovou terasou (teplá jídla jen o prázdninách)
Blovice
– restaurace Na Čabardě se stolem venku (teplá jídla)
– restaurace Panský dům na náměstí (teplá jídla)
– pizzerie Penzion Pohoda (teplá jídla)
Spálené Poříčí
– restaurace Ve Dvoře – (teplá jídla)
– restaurace Joachim Lewidt (teplá jídla)
– restaurace U Kutálků
– restaurace U Vötterů se stolem venku
(teplá jídla – jen uvnitř)

Cykloservisy na trase:
Blovice – cykloservis CYKLO SPORT KABÁT

Odkazy na další informace:
http://www.plzenskonakole.cz/cz/pres-hory-a-doly-466.htm – podrobný
popis trasy s mapkou a itinerářem
www.csadplzen.cz/cyklobus – informace o Brdském cyklobusu

Trasu připravil
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně
a editorka portá-
lu plzenskonako-
le.cz, a i s map-

kou a popisem ji najdete na
portálu plzenskonakole.cz
v sekci Trasy pro cyklovýlety.

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

Příští pátek: To nejhezčí
z Konstantinolázeňska

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na:
http://www.plzenskonakole.cz/cz/pres-hory-a-doly-466.htm

Kraj pod Brdy bývá nejhezčí na podzim, když se listí zabarvuje do žluta. Foto: Radka Žáková

Dům muzea poznáte už z dálky... Foto: Radka Žáková

Muzeum modelové železnice ve Vrčeni. Foto: Radka Žáková

Odpočívka na rozcestí Na Kole pod Bukovou horou. Foto: Jaroslav Sobota

Na kostele v Blovicích najdete
sluneční hodiny. Foto: Radka Žáková

Jeden ze spálenopoříčských mlýnů s krásným vodním kolem.
Foto: Radka Žáková


