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Blovicko ze sedla kola s vyhlídkami i sjezdy
Trasa je pro cykloturisty, kteří na kole rádi poznávají a nevadí jim sem tam nějaký kopec

Zámek Hradiště,
židovský hřbitov
Ze železniční stanice v Blovi-
cích projedeme ulicí Palacké-
ho, 5. května a Husovou až na
Masarykovo náměstí, kde
můžeme v malých obchodech
doplnit svačinu nebo pití na
cestu.

Z náměstí nás na jihový-
chod kolem zámku Hradiště
povede Hradišťská ulice. Do-
poručujeme si prohlédnout
nejen zámek, ale i zámecký
park. Bude to příjemné zasta-
vení u zámecké kašny a květi-
nových záhonů v udržovaném
parku. Zámek byl dlouhé roky
uzavřen, opravován a v sou-
časnosti zde nabízí Muzeum
jižního Plzeňska širokou na-
bídku akcí, výstav či jarmar-
ků. Zámecký park prošel vel-
kou změnou, je zde nová na-
učná stezka se zastávkami,
kde se návštěvník dozvídá za-
jímavosti z historie nejen
zámku a parku, ale celého re-
gionu. Určitě by stálo za to
udělat si samostatný výlet a
interiér zámku s parkem si
prohlédnout podrobněji. Bo-
hužel byla začátkem června
tohoto roku část zámeckého
parku zatopena při povodních
nejen vodou z potoka, který
jím protéká, ale i z nedaleké
řeky Úslavy. Nyní je ale park
již zase jako znovuzrozený.

Pokračujeme po silnici dále
za zámkem doleva k blovické
místní části Bohušovu. Zde je
v pravotočivé zatáčce ve stou-
pání ukryt mezi stromy
skvost barokní architektury –
sousoší sv. Kříže (Ukřižování)
z roku 1727 – rok je ještě na
spodní části kříže dobře čitel-
ný. K tomuto kříži se dostane-
me po projetí zatáčky, po pra-
vé straně těsně před prvním
domem je pěšina na vrcholek
návrší, kde je sousoší umístě-
no. U kříže je i lavička pro
klidné rozjímaní nebo kochá-
ní.

Po návratu zpět na silnici
začne dobrodružné hledání
zaniklého židovského hřbito-
va. Přímo proti pěšině od kří-
že je vedlejší silnice, která nás
navede do lokality s novými
rodinnými domy, odkud po-
kračujeme k rybníku Cecima,
projedeme po hrázi a na jejím
konci odbočíme doleva, jako
bychom se vraceli zpět do Blo-
vic. Zde jeďte prosím opatrně,
jedná se o nezpevněnou cestu
mezi stromy a často se zde
prochází lidé s dětmi a pejsky.
Dojedeme k potoku a jeho bro-
du, kde jsou ve vodě umístěny
kamenné kvádry. Pro přechod
kvádrů – brodu suchou nohou
(pneumatikou) doporučujeme

sesednout z kola. Za potokem
je vysekaná cestička vedoucí
k zaniklému židovskému
hřbitovu. Hřbitov se nachází
vlastně pod hrází rybníka Ce-
cima, ale při rychlejší jízdě se
dá cestička k němu snadno
přehlédnout. Hřbitov byl za-
ložen údajně již v roce 1683.
Část je udržována a náhrobky
jsou dobře čitelné, část již za-
růstá. Hřbitov je kulturní pa-
mátkou a od roku 2002 zde
probíhá postupná obnova. I po
těch letech člověk cítí zvlášt-
nost místa – genia loci –
„ochranného ducha místa“.

Vrátíme se zpět na silnici
vedoucí z Bohušova do obce
Struhaře. Ze Struhař pokra-
čujeme směrem na Hořehle-
dy, ale na křižovatce před Ho-
řehledy odbočíme doprava, do
Nových Mitrovic.

Nové Mitrovice,
Železný Újezd –
rozhledna
V centru Nových Mitrovic je
barokní kostel Svatého Jana
Nepomuckého postavený pa-
trně dle návrhů Jana Blažeje
Santiniho – českého architek-
ta italského původu, jehož
„rukopis“ poznáme v Plzeň-
ském kraji například na kláš-
teře v Kladrubech, Plasích, v
Mariánské Týnici nebo ještě
dále – známý poutní kostel na
Zelené hoře nad městem Žďár
nad Sázavou je zapsán na se-
znamu památek UNESCO. U
kostela v Nových Mitrovicích
je hřbitov se zajímavými ná-
hrobky. Zcela nezvyklý je ná-
hrobek ze samorostu s hlavou
Ježíše.

V Nových Mitrovicích je
šance doplnit energii. Zvlášť v
horkých dnech musíme dodr-
žovat pitný režim. To lze v
Hospůdce „U Báby“, u silnice,
po které jsme přijeli ke koste-
lu – příjemné posezení venku
pod slunečníky a v dosahu kol
je bezpečné i pro děti, je totiž
odděleno od silnice plotem.
Připomeňme si, že obec Nové
Mitrovice se dříve jmenovala
„Hutě“, to proto, že se zde tě-

žila železná ruda, a ke konci
17. století se zde dokonce do-
lovalo stříbro. Naleziště však
bylo malé, a tak byla těžba br-
zy ukončena. Jméno obce se
historicky změnilo dle míst-
ního panství na Nové Mitro-
vice dle rodu Vratislavů z Mi-
trovic.

Po občerstvení se nabízí
dvě varianty, kudy dál jet.
První varianta znamená po-
kračovat po silnici do Želez-
ného Újezda. Druhou varian-
tou je malá zajížďka k rybníku
Drahota, který je vyhledáva-
ný pro pěkné čisté koupání –
kdo se rozhodne pro tuto vari-
antu, zabočí za kostelem dole-
va po červené turistické znač-
ce, která ho asi po 1,5 km do-
vede do těsné blízkosti rybní-
ka. Krátké osvěžení není ni-
kdy na škodu. Pak pojede stej-
nou cestou zpět ke kostelu. To
už pokračujeme po silnici do
Železného Újezda. Projedeme-
li obcí směrem na Přešín, vy-
šlápneme pěkný kopec, ale

tam nás čeká odměna. „Na
skále“ stojí ocelová konstruk-
ce telekomunikační věže z
roku 2001. Pro nás je to roz-
hledna a to je v tuto chvíli da-
leko zajímavější. Vyhlídková
plošina je umístěna ve výši 25
metrů nad zemí, a tak je dobře
přístupná i pro menší děti.
Odměnou je nádherný kruho-
vý výhled na Nepomucko, Br-
dy a za výborných podmínek
bývá vidět i Šumava.

Sjezd po málo frekventova-
né silnici ze Železného Újezdu
do obce Přešín, Sedliště a Srby
udělá radost určitě každému.
Je to asi sedm zadarmo naje-
tých kilometrů, ale je pravda,
že napřed jsme museli poctivě
překonat výškový rozdíl,
abychom si tento sjezd mohli
dopřát. Na křižovatce v obci
Srby máme na výběr ze tří va-
riant: buď se dáme doleva a
napojíme se tak na cyklotrasu
číslo 31, po které můžeme, po-
kud by nás bolely nohy, dojet
až do Nepomuku, kde je želez-

niční stanice odkud se může-
me vrátit do Blovic (nebo Plz-
ně) vlakem. Nebo můžete na
křižovatce v Srbech pokračo-
vat doprava po cyklotrase čís-
lo 31 a ta nás spolehlivě dove-
de do Blovic (okruh výletu je v
této variantě dlouhý 40 kilo-
metrů).

Ti z vás, kteří ale chtějí ab-
solvovat námi nabízenou tra-
su celou, na křižovatce v Sr-
bech odbočí doleva směrem
na Nepomuk, a po výjezdu z
obce Srby (asi po 1,5 kilomet-
ru) odbočí doprava pod via-
dukt směrem na Klášter.

Dubeč – památník
amerických letců,
dojezd do Blovic
V centru obce Klášter odbočí-
me doprava a pojedeme po
modrém turistickém značení
směrem na Dubeč. Cesta za-
čne stoupat, až nás dovede k
památníku amerických letců.
Památník je nakloněný obe-
lisk a byl vybudován v místě,
kde 22.2.1944 zahynulo deset

amerických letců při dopadu
sestřeleného bombardéru B-
24 J LIBERATOR. Památník
byl postaven v roce 2009 a při
slavnostním odhalení byl i
člen posádky, který jediný
tragédii přežil. V místě jsou
lavičky, kde si lze odpočinout
a nabrat síly pro přejezd Bu-
kové hory. Od památníku po-
jedeme dále po modré turis-
tické značce a na rozcestí se
zelenou turistickou značkou,
odbočíme a pokračujeme po ní
vlevo. Až do konce trasy poje-
deme už jen po zeleném zna-
čení, přes Chocenickou skálu,
Vlčice až do Blovic.

Po dojezdu na blovické ná-
draží si zasloužíme pochvalu,
že jsme se nezalekli několika
kopců a vydrželi s dobrou ná-
ladou až do konce. Ať se vám
výlet líbí.

Start a cíl: Blovice, železniční
stanice
Délka okruhu: 40 km
(48 km s památníkem Dubeč)
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské, trekové,
crossové

Užitečné rady:
Občerstvení na trase: Nové Mitrovice, Blovice
Koupání: rybník Drahota, Nové Mitrovice
Vlakové zastávky: Blovice, Nepomuk
Odkazy na další informace:
http://www.blovice-mesto.cz/mesto-a-okoli
http://jizdnirady.idnes.cz

Příští pátek: Okružní výlet pod-
zimní krajinou okolo Švamberka

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/23d7134148/

Trasa tohoto výletu vede většinou po pěkných asfaltkách. Foto: Radka Žáková

Trasu připravily Eva Holá a Jana Hří-
chová, aktivní členky komise cyklo-
značení KČT v Plzeňském kraji.

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

Zámek Hradiště. Foto: Jana Hříchová

Židovský hřbitov v Blovicích. Foto: Jana Hříchová

Nové Mitrovice – kostel Svatého Jana Nepomuckého.
Foto: Jana Hříchová


