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Ke skalním mísám a mrazovým srubům v Sedmihoří

Tento výlet nás zavede do ne-
právem opomíjené oblasti ji-
hozápadně od Stříbra. Sedmi-
hoří svým zvláštním podkovo-
vitým uspořádáním vrcholů,
které jsou jako panorama vi-
dět při pohledu od severozápa-
du, stojí za návštěvu pěšky i na
kole. Obrovské balvany, které
jako by tu rozházel roztěkaný
obr, vytvářejí jedinečnou lesní
krajinu, jež nemá svým cha-
rakterem v našem kraji obdo-
by.

K rozhledně
Březinka
Naše putování začneme na
vlakovém nádraží ve Stříbře.
Po cyklotrase 37 se vydáme
přes Kladruby do Brodu u
Stříbra. V Kladrubech stojí za
to zajet ke kostelu a prohléd-
nou si jej i se sbírkou kamen-
ných křížů, které jsou před je-
ho vchodem. Jen málokde se
jich najde tolik pohromadě. V
Brodu u Stříbra vyměníme
trasu 37 za 2211, která již neve-
de po asfaltu. Po polních a les-
ních cestách dojedeme až k
Výrovskému rybníku, odkud
budeme pokračovat po trase
2207 do Borovan. Cesta lesem
bývá někdy mokrá, ale v létě
bývá dobře průjezdná. V Boro-
vanech trasu 2207 opustíme,
odbočíme totiž na cestu na jih
kolem vrchu Dubina a lesními
cestami dojedeme až do Staré-
ho Sedla se zajímavým koste-
lem. Cyklotrasa 37, kterou od-
tud budeme opět sledovat, ve-
de po okresních silničkách,

kde potkáte auto jen občas.
Přes Racov a Strachovice do-
jedeme až do Bernartic. Už při
sjezdu do Bernartic je možné
po levé straně zahlédnout ko-
vovou konstrukci rozhledny
Březinka. K té se musíme vy-
dat z obce polní cestou směrem
na jihovýchod. Vyhlídka z ní
ale stojí za to! Už tam si může-
me prohlédnout Sedmihoří
zdáli i s jeho zalesněnými vr-
choly. Rozhledna Březinka
slouží jako telekomunikační
věž. Po chvilce koumání asi
každý vchodové dveře nako-
nec otevře, aby mohl vyšláp-
nout po kovových schodech na
vyhlídkový ochoz. Jen neza-
pomeňte, že nahoře na roz-
hledně fouká, a tak i když jste
se zahřáli šlapáním do kopce,

při výstupu na rozhlednu na-
táhněte větrovku. Po návratu
do Bernartic to vezmeme polní
cestou do Dehetné, odkud po-
kračujeme po asfaltce přes Ba-
bice a vísku Přes do Vidic. Kdo
by si chtěl výšlap na Březinku
odpustit a vypustit nějaké ki-
lometry, dojede sem z Racova
po silnici. My budeme pokra-
čovat do Sedmihoří po zelené
turistické značce až k rozcestí,
kde se odbočením doprava na-
pojíme na naučnou stezku
Sedmihoří. Ale pozor, stezka
nepoužívá klasické čtvercové
malované značení dle systému
KČT, ale jen zelené šipky na
dřevěné destičce, umístěné
zpravidla na stromu.

Po Sedmihoří
Trasa naučné stezky vede po
lesních cestách i cestičkách
různé kvality, a tak, kde se na
jízdu na kole nebudete cítit,
raději kolo veďte. S kolem v
ruce si pak lépe vychutnáte ty-
pickou lesní krajinu Sedmiho-
ří s několikametrovými vel-
kými žulovými balvany, které
jsou dobře vidět hlavně kolem
lesních mýtin třeba v sedle pod
Rozsochou. Jednotlivá zasta-
vení naučné stezky nám před-
staví faunu i flóru tohoto zají-
mavého území stejně jako jeho
přírodní zajímavosti. Rozhod-
ně nezapomeňte zastavit U ru-

čiček. Obrovský kámen, v
němž jsou vytesány spojené
ruce, symbolizuje usmíření
dvou rozhádaných sedláků,
kteří se tu kdysi setkali s po-

vozy. Podle vyrytých nápisů to
zřejmě nebylo jediné usmíře-
ní, ke kterému tu došlo. O žu-
lových pseudokarech a jejich
vzniku se dovíte něco na za-
stávce číslo 11, o rybnících a
zdejším rybníkaření pak na
zastávce číslo 12. Geologické
poměry Sedmihoří popisuje
zastavení naučné stezky číslo
4, kamenické řemeslo pak za-
stavení číslo 5.

Kolem čečovického
kostela
Naučnou stezku opustíme na
rozcestí Chlum pod jednou ze
skalních mís. Pěkná lesní ces-
ta nás dovede do Mezholez, od-
tud pokračujeme po silnici do
Semněvic, kde se napojíme na
cyklotrasu číslo 2241. Ta nás
přes Pocinovice, Šlovice a Bu-
kovec dovede až do Čečovic.
Tam zastavte a prohlédněte si
tamější gotický kostel svatého
Mikuláše, který představuje
jedinečnou stavbu vrcholné
gotiky. Předpokládá se, že je
dílem umělců z huti, která sta-
věla katedrálu v Řezně. Zá-
mek, který se nachází v jeho
blízkosti, se postupně začíná
vzpamatovávat z dlouholetého
chátrání. Z Čečovic pojedeme
po cyklotrase 2270 přes Ští-

chov a Kvíčovice až do Holý-
šova, kde naše putování ukon-
číme třeba dobrým obědem.
Vlakem či cyklobusem odtud
můžeme dojet zase zpátky do
Plzně.

Start: Stříbro
Cíl: Holýšov
Délka okruhu: 69 km
Náročnost: těžká trasa
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady:
Občerstvení na trase: Kladruby, Holýšov
Cykloservisy na trase: Stříbro
Doprava s kolem: Využijte přímého vlakového spojení na trati č. 170
(Praha – Plzeň – Cheb), kdy všechny rychlíkové spoje zastavují ve Stříbře.
Pokud byste se chtěli do Sedmihoří vydat v cyklistické sezoně, můžete
využít také cyklobusu Mže, který jezdí z Plzně na Tachovsko a zastavuje
například v Holostřevech či v Boru. Z Holýšova do Plzně vás pak doveze
cyklobus z Přimdy.
Odkazy: www.hauner.cz/GC2BEQF/
www.plzenskonakole.cz/cz/naucne-stezky-243

Sedmihoří tvoří západní část Stříbrské pahorkatiny. Sedm vrcholů se-
skupených do podkovy vytváří uprostřed lesa mísovitou Mezholezskou
kotlinu. Hmota kopců je tvořena žulou nacházející se na rozsáhlejším bři-
dlicovém podloží. Nachází se zde množství žulových útvarů vzniklých zvě-
tráváním, tedy mrazové sruby, pseudokary či kamenná moře. Území Sed-
mihoří bylo vyhlášeno roce 1994 přírodním parkem. Jeho nejzajímavější
místa spojuje trasa naučné stezky Sedmihoří, která má 10 kilometrů a
12 zastávek.

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a edi-
torka portálu
plzenskonakole.cz,

a i s mapkou a popisem ji najdete 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

Příští pátek: Za novými cyklo-
stezkami na Ašsko

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/41dc138462/

Sedmihořím budete projíždět po lesních cestách. Foto na stránce: Radka Žáková

Skalní mísy – žulové balvany
s dolíčky vytvořenými vodou.

U ručiček – jedno ze zastavení naučné stezky.

Rozhledna Březinka.


