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K Dědkovi, Bábě, viklanu a jiným kamenným
zajímavostem v povodí řeky Střely
Náš dnešní výlet nás zavede na severní Plzeňsko do povodí řeky Střely, jejíž údolí vytvářejí krásné přírodní scenérie

Start i cíl našeho výletu je ten-
tokrát v Plasích, malém městě
severně od Plzně, kam se mů-
žete dopravit vlakem po trati
č. 160. Pokud pojdete autem,
nechte jej stát u konventu.
Cisterciácký klášter, který
zde vystavěli mniši v údolní
nivě Střely, je unikátní stav-
bou stojící na dřevěných pilo-
tech obtékaných vodou. Právě
díky důmyslnému vodnímu
systému pod klášterem měla
být památka zapsána na se-
znam UNESCO. Bohužel k to-
mu ale nedošlo. Prohlídka
kláštera, sýpky s hodinovým
strojem i Metternichovské
hrobky ovšem stojí za to, tak si
nechte chvíli aspoň na někte-
rou z nich na začátku či na
konci výletu.

Plasy leží na řece Střele, do
nedaleké Lednice tedy vyje-
deme po cyklotrase 352 přes
Babinu a Kopidlo. Odtud je už

vidět zalesněné údolí Střely
klikatící se skalnatým údolím
z Plas do Dolního Hradiště.

My pokračujeme po silnici
směrem na Kralovice. Tam u
křižovatky před kostelem na-
jdete jeden z kamenných kří-
žů, které můžete spatřit v blíz-
kosti naší trasy. Po cyklotrase
Baroko I pokračujeme k Ma-
riánské Týnici. Stavba, která
jakoby vstala z popela během
posledních let, dominuje ro-
vině u křižovatky asi kilometr
západně od Kralovic. I zde
jsou kamenné kříže. Několik
exemplářů zde shromáždilo
Muzeum severního Plzeňska.
Další kříž pak najdete u kři-
žovatky na kraji obce směrem
na Sedlec a před jednou z cha-
lup blízko silnice v Bílově.
Kříže jsou i v Potvorově. Od-
tud je to už je jen kousek podél
Potvorovského potoka do Od-
lezel. Zde vzniklo sesuvem
půdy v lese půvabné Odlezel-
ské jezírko, které s oblibou

navštěvují turisté. Stalo se tak
v roce 1872. Odlezelské jezírko
vzniklo bez přičinění člověka
– po prudkých deštích sesuv
půdy přehradil Mladotický
potok. Je to tedy nejmladší je-

zero v Česku. Z Odlezel doje-
deme po silnici do Žihle, kde
se nacházejí dva kamenné
kříže – jeden přímo u silnice,
druhý při cestě do Pastucho-
vic. Na spojnici Žihle –
Rabštejn nás povede trasa
2261.

Po silnici na Rabštejn doje-
deme k lesu, kde je spousta za-
jímavých skalních útvarů.
K těm nejznámějším patří
viklan a Dědek a Bába. Jsou to
obrovské žulové balvany, kte-
ré jakoby nic někdo zapomněl
v lese. Cesta k nim vede po
pěkných lesních cestách, tak-
že k nim bez problémů doje-
dete, když odbočíte asi kilo-
metr před Novým Dvorem do-
prava. Cestou k nim si jistě
prohlédnete i další podobné
skalní útvary, které jsou v le-
se podivně rozházené. Na zpá-
teční cestu se dáme nenápad-
nou cestou přes Hlubokou a
dvůr Kalec. Na cestu musíme
odbočit ze silnice v Novém
Dvoře doleva. Dvůr Kalec pa-
třil mezi dvory Plaského kláš-
tera spolu třeba s Hubenovem
či Býkovem. Má zajímavou
konstrukci zejména díky svojí
dispozici – patří tak mezi nej-
pozoruhodnější barokní dvo-
ry plaského kláštera – geome-
trická konstrukce a vzájemně
korespondující rozměry jed-
notlivých částí vytvářejí řadu
zajímavých vazeb. Půdorys
staveb dvora tvoří protilehlá
dvojice různě rozevřených
„V“. V jihozápadním vrcholu
prvního z véček stojí domi-
nantní budova zámečku. Úzká
a vysoká budova s polovalbo-
vou střechou a věžičkou má
dvě obytná patra, k tomu nese
ještě další tři patra sýpek. Zá-
meček dotváří dvě krátká
obytná dvoupodlažní křídla. Z
Kalce je to jen pár kilometrů
do Strážiště, odkud pokraču-
jeme směrem do Mladotic.
Zdejší Mariánskou kapli ne-
chal postavit opat Evžen Tyttl
mezi roky 1708 a 1710. Pozoru-
hodný architektonický návrh

J. B Santiniho tkví v jednodu-
ché geometrické konstrukci
na půdorysu šestiúhelníku,
který je vepsán do kružnice se
středem uprostřed kaple.
Zvonice této úžasné stavby je
pod malou cibulovitou věžič-
kou vně hlavní kopule. Pro je-
jí výrazné rumělkově červené
zbarvení tuto stavbu, podobně
jako Mariánskou Týnici,
prostě po cestě nepřehlédnete.

Z Mladotic do Plas musíte
znovu do kopce do Horního
Hradiště a Žebnice. Zde je dal-
ší krásný kamenný kříž – ten-
tokrát opět přímo u silnice.
Sjezd do údolí Střely do Plas je
sice krásný, vzhledem k tomu,
že pojedeme po jediné komu-
nikaci z tohoto směru, je na
místě obezřetnost zejména při
vytáčení serpentýn těsně před
příjezdem do města.

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Plasy, Kralovice, Nový Dvůr
Cykloservisy na trase:
Pozor nejsou! Nejbližší cykloser-
vis je v Kaznějově.
Vlakové spojení do Plas:
Trať 160 Plzeň-Žatec.
Pozor na plánované výluky!

Kromě stávajících tematických tras Baroko I až III bylo na severním Plzeňsku vyznačeno mnoho kilome-
trů dalších cyklotras. Foto na stránce: Radka Žáková

Kaple v Mladoticích, jež má zna-
ky Santiniho díla.

Start a cíl: Plasy
Délka: 65 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: trekové či horské

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/b4f9129002/

Viklan u Nového Dvora spolu s Dědkem a Bábou tvoří žulové balvany.

Kruhová stéla je jedním z méně
častých tvarů kamenného kříže.

Příští pátek:
Za krásami Chudenicka

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


