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Botanickým rájem jižního Plzeňska
Jaro má asi každý z nás spojené s kvetoucími stromy, keři a rostlinami. Pojeďte si s námi prohlédnout botanicky zajímavé lokality.

Pokud jezdíte na kole celo-
ročně, asi i vy na jaře z kola
vyhlížíte první květy. Pod-
bělů v příkopě u cesty si
všimne mnohý jarní cyklis-
ta, stejně jako jaterníků,
plicníků či ojedinělých sně-
ženek. Když se později louky
začnou zabarvovat pestrými
květy, můžete objevit i jiné
lokality se zajímavou květe-
nou. Několik takových míst
najdete na jižním Plzeňsku.
Pojďte si tedy s námi projet
trasu, která nás zavede k ně-
kolika lokalitám, kde si mů-
žete opatrně prohlédnout
kvítí, které se již jinde vy-
skytuje jen zřídka. Uvedené
lokality jsou nejzajímavější
právě na jaře, kdy tu kvete
nejvíce rostlin.

Draha
Náš výlet začneme ve Dvorci u
Nepomuku na železničním ná-
draží. Cyklisty z Plzně sem do-
veze rychlík i vlak osobní,
zdatnější cyklisté sem mohou
dojet pohodovou cyklotrasou
(CT) 31 podél řeky Úslavy (při-
bližně 45 km). Zdejší kraj se
kolem řeky Úslavy zvedá do
kopců a vytváří tak pro oko
malebnou krajinu. My se vy-
dáme přes Třebčice a Mileč do
Kozlovic a Soběsuk. V Sobě-
sukách odbočíme z CT 2041 do
Nové Vsi. Tam projedeme do-
prava kolem kapličky pod ko-
šatou lípou a asi po 200 met-
rech zabočíme vlevo mezi do-
my na cestu do polí. U ní na-
jdeme infotabuli o zdejší pří-
rodní památce Vojovická dra-
ha. Draha bývala luka, která
sloužila jako pastva pro doby-
tek. V tomto případě to byla
louka podmáčená, a tak na ní
rostou trsy modrých kosatců
sibiřských. Zvažte ale, zda si je
půjdete přes pastvinu pro-

hlédnout zblízka. Louka bývá
opravdu podmáčená, proto za-
padnout nohou do hlubokého
bláta nebývá problém. Místní
sem prý chodí jen v holínkách.
Modré kosatce můžete vidět i
po cestě z Nové Vsi do Vojovic.
Při výjezdu z obce sledujte za-
rostlá luka mezi keři po levé
straně. I tady na podmáčené
louce kvetou modré irisy sibi-
rica. Další draha, tentokrát
vojovická, se rozkládají po levé
straně silnice do Vojovic. Pro-
tože silnice pěkně do obce sjíž-
dí, dávejte si pozor, ať odbočku
na nenápadnou polní cestu ne-
přejedete. Prohlédnout si
aspoň první malebnou louku,
obklopenou pestrou škálou
stromů, to za to stojí zejména v
květnu, kdy trávu zdobí pestrá
škála lučního kvítí. Co zde
kvete, se dovíte z infotabule,
která je vidět i ze silnice.

Z Vojovic se vydáme na Če-
pinec. Dojet tam lze jak po sil-
nici, tak po zelené turistické
značce kolem Žinkovského
rybníka. V tom případě se na
křižovatku před Čepincem
musíme vrátit zámeckou alejí

za hrází mezi Žinkovským
rybníkem a rybníkem Labuť. I
další část trasy má dvě varian-
ty – snazší objíždí vísku Oso-
bovy po silnici 191, ta druhá,
kterou mám ale radši, stoupá
půvabným údolím k zeměděl-
skému statku. Po průjezdu
areálem statku se pak obě va-
rianty setkávají u rozcestí s
půvabným křížkem. Skoro
vždy tu je jedno z polí osázené
mákem a za květu tak vytváří
bílou pláň až k obzoru. Cestou
do Radkovic mineme Dolejší a
Prostřední rybník. Úzkou as-
faltkou, jejíž povrch vyžaduje
od cyklisty více obezřetnosti,
dojedeme do Radkovic, odtud
se po polní cestě dostaneme do
Březí. V nedalekém Žitíně,
kam dojedeme z Březí po silni-
ci, odbočíme vlevo. Zde nás če-
ká nejnáročnější část výletu –
výstup po CT 2143 na Čihátka.
Kdo kopec nevyjede, může ho s
kolem v ruce vytlačit. Na vr-
cholu stojí za to zastavit a po-
kochat se vyhlídkou do kraji-
ny, které vévodí Zelená hora s
bývalým klášterem, nyní zám-
kem.

Cesta ze Svárkova do Letin
vede po CT 2143 lesem, kde teď
na jaře hojně kvete bylinné
patro. Část zdejšího lesa totiž
tvoří listnaté stromy. V blíz-
kosti křižovatky u letinských
lázní roste mohutná Letinská
lípa od roku 1999 chráněná ja-
ko památný strom.

Rozhledna
Na Kožichu
Z Letin pokračujeme po CT
2187 do Libákovic. Už když k
nim budeme sjíždět, uvidíme
na kopci stožár rozhledny Na
Kožichu. Kdo má rád vyhlíd-
ky, může si asi kilometr k roz-
hledně zajet – na polní cestu
musí odbočit ještě před obcí.
Pro děti je pod rozhlednou jed-
na z tabulí naučné stezky Čer-
tovo břemeno umožňující pro-
věřit znalosti o zvířatech žijí-
cích ve zdejším lese.

Přírodní rezervace
Zlín
Po CT 2187 dojedeme z Libáko-
vic přes Řenče a Vodokrty do
Krasavců, kde se v poslední
zatáčce odpojíme na malou as-

faltovou komunikaci do Sno-
poušov. Právě tato cesta nás
zavede k Přírodní rezervaci
Zlín. Dříve tento kopec boch-
níkovitého tvaru mezi Lišice-
mi, Snopoušovy a Krasavcemi
býval bažantnicí. Od roku 1965
požívá státní ochrany. Smíše-
ný les je nejzajímavější na ji-
hozápadním okraji, tedy částí
nejblížší k infotabuli, kterou
po cestě budeme míjet. Na jaře
tu kromě jaterníků a plicníků
kvetou také konvalinky či fi-
alky. V červnu už byste tu
mohli zahlédnout třeba bělo-
zářku nebo žlutý náprstník.
Digitalis, jak se latinsky jme-
nuje, je ale jen k podívání, sa-
hat byste na něj rozhodně ne-
měli – je totiž prudce jedovatý.
Přístupovou cestu od tabule
byste ale jen marně hledali.
Pokud se do lesa přes mez vy-
dáte, rozhodně nechte u odpo-
čívky vedle tabule kolo pohlí-
dat kamarádovi.

Pod Smutným
koutem
K poslední přírodní památce se
vydáme z Předenic. Na křižo-
vatce před mostem odbočíme

vlevo na polní cestu kolem ple-
sa ke studánce v lese. Voda je
tu pitná, o víkendech pro ni
sem chodí chataři, takže si do
cyklolahve můžete nabrat i vy.
Od mostu ke studánce a dál až
do Štěnovic se budeme držet
červené turistické značky. Od
studánky v Předenicích až k
přírodní památce Pod Smut-
ným koutem u Čižic ale jeďtě
opatrně. Asi půlkilometrový
úsek bývá někdy zablácený a
jízdu po kořenech většina cyk-
listů nemiluje. Zdejší chráně-
nou oblast představují skoro
stoleté buky s pestrým bylin-
ným patrem, kde koncem jara
najdete kvetoucí bělozářky li-
liovité i lilii zlatohlávek, ale
také třeba nenápadný jetel al-
pinský. Ten, komu by se výlet
zdál už v Předenicích dlouhý,
může pokračovat přes přede-
nický most po silnici údolím
řeky Úhlavy. Ve Štěnovicích se
totiž na tuto silniční CT napo-
juje i naše trasa vedoucí po
červené turistické značce po
levém břehu Úhlavy.

Nezapomeňte, že mnohé
květiny, které na chráněných
územích rostou, jsou samy
chráněné. Buďte tedy vníma-
vými, ale šetrnými návštěvní-
ky těchto krásných lokalit, a
pokud si chcete nějakou kvě-
tinku odnést domů, tak raději
jen na záběru svého fotoapa-
rátu.

Příští pátek:
Cesta k prameni řeky Střely

Start: Nepomuk
Cíl: Plzeň
Délka: 55 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady:
Občerstvení na trase:
Soběsuky, Žinkovy, Předenice,
Čižice, Štěnovice
Cykloservisy na trase:
Pozor nejsou!
Odkazy:
Přírodní památky a rezervace:
http://www.plzenskonako-
le.cz/cz/prirodni-pamatky-a-
rezervace-239
Naučná stezka Čertovo břemeno:
http://www.plzenskonako-
le.cz/cz/naucne-stezky-243

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a edi-
torka portálu
plzenskonakole.cz
Její trasy pro cy-
kovýlety hledejte
na portálu

plzenskonakole.cz v sekci Trasy pro
cyklovýlety.

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

Náprstník velkokvětý

Přírodní rezervace Zlín. Dříve tu bývala bažantnice.

Novoveská draha

Cyklisté jezdí rádi přírodou. Foto na stránce: Radka Žáková

Bělozářka liliovitá

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/4f3e121329/


