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Za zajímavostmi po okolí Plánice
Mezi nejznámější městečka klatovského okresu bezesporu patří rodiště známého českého vynálezce Františka Křižíka

Výchozím bodem tohoto výle-
tu zvolíme městys Kolinec.
Nachází se přibližně 18 kilo-
metrů jihovýchodně od Kla-
tov, odkud sem můžeme dojet
autem po silnici I/22 vedoucí
na Horažďovice , ze které po 10
kilometrech odbočíme na sil-
nici II/187 směrem do Sušice.
Můžeme sem také přijet po že-
leznici. Prochází tudy totiž ta-
ké vlaková trať č. 185 ve směru
Klatovy–Horažďovice. Vlako-
vá zastávka se nachází na kra-
ji městečka a do jeho centra
nás dovede modrá turistická
značka.

První písemná zmínka o Ko-
linci pochází z roku 1290. Nej-
větší podíl na jeho rozvoji mě-
la říčka Ostružná, která tudy
protéká. Bývala zlatonosná a v
průběhu 13. století tu na jejích
březích vznikla osada rýžov-
níků zlata, jež se rychle roz-
růstala. Dominantou Kolince
je kostel sv. Jakuba Většího,
který byl postaven v román-
ském slohu kolem roku 1200
a později prodělal gotické i ba-
rokní úpravy. Najdeme jej
u hřbitova, pokud se vydáme z
návsi (kde lze také zaparkovat
auto) asi 150 metrů směrem na
Mlázovy. Přímo na návsi se
nachází kolinecký zámek, ně-

kolikrát přestavěný z původní
tvrze ze 16. století, ve kterém
od roku 1924 sídlí škola. Od ní
ve směru na Sušici můžeme
obdivovat zdejší technickou
památku – starý barokní most.
Za školou se rozléhá zámecký
park se dvěma studánkami.
Z původní skromné podoby jej
rozšířil v romantickém duchu
v roce 1838 hrabě Ludvík Taa-
ffe, tehdejší majitel zámku.
Park prošel revitalizací v le-
tech 2011 – 2012 a byla zde vy-
budována naučná stezka, kte-
rá čítá 5 zastavení u informač-
ních tabulí. Z nich se dozvíme
více o historii nejen tohoto
parku, Kolince a blízkého
okolí, ale také o místním (po-
měrně rozlehlém) židovském
hřbitově. Ten najdeme na pra-
vém kraji parku z pohledu od
školy, v níž byla také v roce
2012 zřízena stálá expozice
mapující zdejší historii.

Vidhošť
Z Kolince se vydáme sever-
ním směrem k benzínové
pumpě, za kterou se rozdělují
dvě cyklotrasy. My pojedeme
po cyklotrase 2086 ve směru
na zalesněný kopec Vidhošť (s
vrcholem 759 m n. m.). Poje-
deme po lesní zpevněné cestě,
na které začneme zdolávat
celkem náročné stoupání.

V místech, kde již cesta pove-
de po vrstevnici, objevíme
přímo u cesty zastřešený pra-
men potůčku, který je v lese
kousek od cyklotrasy po pravé
straně. Zanedlouho poté při-
jedeme k božím mukám s ob-
rázkem Panny Marie, která
jsou jednou z hlavních vid-
hošťských zajímavostí. Na-
chází se v nejvyšším místě to-
hoto výletu v nadmořské výš-
ce 700 m n. m. Odtud to není
daleko ke křižovatce cyk-
lotras, kde se napojíme na tra-
su 2091 vedoucí z obce Čerm-
ná. Zde odbočíme doleva
z kopce směrem na Ústaleč
a po ujetí jednoho kilometru
přijedeme na další křižovat-
ku. Tady se dáme doleva po
neznačené zpevněné cestě za
zdejší hlavní zajímavostí. Asi
po pěti stech metrech jízdy do
kopce přijedeme ke krmelci,
který budeme mít po levé ru-
ce. Zde sesedneme z kola a vy-
dáme se po vyšlapané cestič-
ce, která nás zanedlouho do-
vede ke kamenné sošce med-
vídka. Není to jediná skulptu-
ra živého tvora, na blízkém
vrchu Stráž (716 m n. m.)
i z uměle vytvořené kamenné
lavice vykukuje hlava hada.
Od medvídka se vrátíme zpět
a budeme pokračovat po cyk-
lotrase 2091 do obce Ústaleč.
Přijedeme k turistickému
a cyklo rozcestníku. Následně
budeme sledovat značení
cyklotrasy 305 a po asi 1,5 ki-
lometru přijedeme k auto-
kempu Valcha, kde se může-
me v létě vykoupat. Odtud
po necelých 2 kilometrech
přijedeme ke vsi Suchá. Dáme
se doprava na cyklotrasu 2082,
která nás dovede do Zavleko-
va.

Zavlekov
Na skále nad vsí se rozkládá
zřícenina tvrze, ke které nás
dovede odbočka zelené turis-
tické značky. Tvrz byla vysta-
věna patrně ve 14. století, tedy
přibližně ve stejné době, kdy
se poprvé připomíná i vznik
obce. V polovině 16. století se
však uvádí jako pustá a do
současné podoby romantické
zříceniny ji v roce 1856 upra-
vil tentýž hrabě Taaffe, které-
ho jsme zmiňovali v souvis-
losti s Kolincem. Nutno ještě
dodat, že nad nedalekými
Nalžovskými Horami v lese
jménem Prašivice tento hrabě
také nechal v roce 1842 vybu-
dovat umělou zříceninu svého
rodového irského hradu
Ballymote.

V obci Zavlekov dále nalez-
neme kromě kostela Nejsvě-
tější Trojice také technickou
památku. Tou je špýchar vy-
stavěný na základech nové
tvrze, která byla postavena
v 16. století. Na kraji Zavleko-
va ve směru naší jízdy se ještě
můžeme podívat na 250 let
staré památné lípy a boží mu-
ka, která jsou instalovaná
mezi jejich kmeny. Výlet po-
kračuje dále po cyklotrase
2082 souběžně se zeleným tu-
ristickým značením do rekre-
ační oblasti Hnačov. Projede-
me kolem rozsáhlého Hna-
čovského rybníka, kde se také
můžeme vykoupat. Odtud
zbývají do Plánice přibližně
3 kilometry.

Plánice
Plánice je poprvé zmiňována
již v polovině 12. století, ale
o její věhlas se postaral přede-
vším místní rodák František

Křižík. Ten se narodil 8. čer-
vence 1847 v rodině místního
ševce jako jediný potomek.
O jeho podílu na objevu ob-
loukové lampy a dalších pa-
tentů se dozvíme ve zdejším
muzeu, které je přímo v jeho
rodném domku. V roce 2010
bylo muzeum nově zrekon-
struováno. Najdeme jej podle
místního značení za barok-
ním kostelem sv. Blažeje. Ná-
vštěvu muzea je lepší si tele-
fonicky objednat předem. Na
náměstí Dr. Ing. Fr. Křižíka je
k vidění patrová radnice
s empírovým průčelím, před
níž je socha svatého Jana Ne-
pomuckého. Za radnicí najde-
me sloup se sousoším Nejsvě-
tější Trojice z 18. století a na-
proti němu bránu do dvora
místního zámku, který je ale
veřejnosti nepřístupný.

Z Plánice pojedeme dále ji-
hovýchodním směrem po
cyklotrase 2080 do 2 kilometry
vzdáleného Nicova. V údolí po
pravé straně je kousek od sil-
nice schovaná kaplička sv.
Marie, pod kterou se nachází
pramen. Odtud je to už blízko
k poutnímu kostelu Narození
Panny Marie v Nicově. Byl
postaven v barokním slohu na
půdorysu řeckého kříže na
počátku 18. století a je výraz-
nou dominantou v širokém
okolí. Za kostelem je také ba-
rokní márnice.

Lovčice a Kvasetice
Z Nicova se vydáme po vedlej-
ší asfaltové silnici do 3 kilo-
metry vzdálených Lovčic.
Zdejší zámek z 18. století je ve-
řejnosti nepřístupný, ale vy-
platí se pokračovat dále po
červené turistické značce,
která nás po 2 kilometrech
jízdou do kopce dovede do lesa
na hřeben Kákova k přírodní-
mu útvaru Velký Kámen. Jed-
ná se o buližníkovou skálu,
která je přírodní památkou
v chráněné oblasti od roku
1969. Výhledy do kraje z ní ale
možné nejsou, brání tomu
vzrostlý lesní porost. Po ná-
vratu do Lovčic budeme po-
kračovat po cyklotrase 2041,
která vede zpět do Plánice.
Projedeme obcí Kvasetice,
nad kterou se nachází na
vrchu Maxberg v blízkosti vy-
sílače romantická zřícenina
sýpky z 18. století. Cesta k ní
ale není nijak značená, nejlé-
pe ji najdeme pokud za Kva-
seticemi odbočíme doprava
na polní cestu. Během půl ki-
lometru přijedeme k odbočce
do lesa, na kterou vjedeme. Za
ní se cesty rozdělují, my se dá-
me doprava kolem krmelce a
odtud je to ke zřícenině jenom
kousek. Po návratu na polní
cestu, ze které je krásný vý-
hled na Plánici a také panora-
ma Šumavy, budeme pokra-
čovat ve směru, odkud jsme

přijeli, až dojedeme na asfal-
tovou komunikaci ke statku
Kratice, ve kterém se nachází
tvrz ze 16. století, která byla
později přestavěna na sýpku.

Němčice
V Kraticích se napojíme na
cyklotrasu 2082 a budeme po-
kračovat vpravo jízdou pře-
vážně z kopce. Po ujetí 6 kilo-
metrů přijedeme do obce Něm-
čice, kde u rybníčku po pravé
ruce uvidíme pozůstatky
místní tvrze, která byla posta-
vena mezi 14.-15. stol., dodnes
se z ní ve velké části zachovala
věž. Ta ale stojí na soukromém
pozemku, nicméně z cesty je
pěkně vidět. Na návsi stojí
kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Ten byl postaven v letech
1834 – 1837 na místě původní
gotické stavby. Další sakrální
památka je také na severozá-
padním okraji obce, kde upro-
střed hřbitova najdeme kapli
sv. Jana Křtitele postavenou v
roce 1610. V Němčicích opustí-
me cyklotrasu 2082 a dále bu-
deme pokračovat po 2081 až do
2 kilometry vzdálených Petro-
viček. Zde se dáme doleva po
silnici II/191 vedoucí z Nepo-
muku do Klatov. Po ujetí při-
bližně 6 kilometrů přijedeme
za Ostřeticemi ke křižovatce
a u panelů sluneční elektrárny
se dáme doleva na vedlejší sil-
nici. Té se budeme držet a bez
odbočování po 3 kilometrech
přijedeme do Klatov. První
světelnou křižovatku přes
hlavní tah na Plzeň přejedeme
rovně a odtud nás už cyklistic-
ké značení po 1,5 kilometrech
dovede na vlakové nádraží.

Příští pátek: Severním Roky-
canskem a Zbirožskem

Trasu připravil
Zdeněk Šnejdar,
klatovský cyklista
a znalec širokého
okolí Klatov, spo-
lupracující při pří-

pravě cyklovýletů s nýrským cyklo-
průvodcem Frantou Bechyně.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském a
Karlovarském kraji vzniká ve spolu-
práci s regionálním informačním por-
tálem pro cyklisty plzenskonakole.cz

Start: Kolinec
Cíl: Klatovy
Délka: 55 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady:
Občerstvení na trase:
Kolinec, Zavlekov, Plichtice (v se-
zoně), Hnačov (v sezoně), Pláni-
ce, Újezd u Plánice, Petrovičky
Koupaliště: Kolinec, Valcha,
Hnačov
Cykloservisy: Klatovy (5x)
Odkazy:
Kolinec http://www.kolinec.eu
Plánice http://www.planice.cz

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/5085117561/

Po vrchu Vidhošť u Kolince vedou krásné zpevněné cesty. Foto na stránce: Zdeněk Šnejdar

Zřícenina sýpky nad Kvaseticemi.

Legendární medvídek na Vidhošti.

Poutní kostel Narození Panny Marie v Nicově.

Kostel sv. Jakuba Většího v Ko-
linci.


