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Zajímavý výlet za Žižkovým dubem u Loman

Tento výlet nám ukáže něko-
lik zajímavých míst v okolí
Plas, které stojí za to na kole
navštívit. Projedeme kolem
kaolinových dolů, ale i jiných
zajímavých míst na naučné
stezce Ludvíka Otčenáška a
zavítáme do Plas, kde je toho
pro zvídavého turistu k vidění
víc než dost.

Náš výlet začneme v Plzni
na hlavním nádraží, kam mů-
žeme dojet rychlíkovými spoji
z několika různých směrů.
Sjedeme kolem kostelíka u Je-
žíška na cyklostezku k řece
Radbuze a od hlavního cyk-
listického rozcestníku ve
Štruncových sadech se bude-
me při výjezdu z města držet až
ke Kolomazné peci trasy číslo
35. Za Zálužím se napojíme na
červenou turistickou značku,
která nás dovede k singliku u
Horní Břízy – jednostopé pě-
šině pro kola. Z Horní Břízy do
Trnové pojedeme po polních a
lesních cestách kolem rybní-
ku Hamr. Poté nás čeká cesta
přes Krašovice, Bučí a Lozu až
na hřeben k rozcestí před Dra-
žení, kde silnici křižuje Nauč-
ná stezka Ludvíka Otčenáška.
Po té budeme pozvolna sjíždět
k Lomanům. Pomalejší jízda
se vyplatí nejen proto, abyste
neminuli tabule naučné stez-
ky, ale také abyste si včas
všimli zajímavého místa nyní
již chráněného jako přírodní
památka Malenický pramen.
Jde o železitý vývěr, který v le-
se vytvořil nezvyklou scenérii
s uschlými stromy. Některé z
nich popadaly a vytvořily tak
kaskádu malých železitých
rybníčků.

Oba Lomanské duby, ten
starší asi sedmisetletý, i ten
mladší asi pětisetletý rostou u
silnice. Ten první, Žižkův, u
silnice do Draženě, ten druhý
u silnice do Lomničky. Ten
starší, kolem kterého prý pro-
šel Jan Žižka se svým voj-
skem, má obvod kmene skoro
osm metrů, tak, pokud vás bu-
de dost, můžete zkusit strom
obejmout. V Lomanech na-
jdete v bývalé hájence Muze-
um těžby borové smoly. Info-

tabule je hned před ním, ná-
vštěvu je lépe domluvit pře-
dem. Sjezd do Plas po Naučné
stezce Ludvíka Otčenáška je
pěkný už na jaře – u viaduktu,
kde stezka ústí na silnici, totiž
kvetou devětsily. Některé z
vás možná zaujme i pověst o
dělení lupu třech Hadriánů,
která je na jedné z infotabulí
naučné stezky.

U viaduktu se dáme vlevo a

kolem koupaliště a řeky Stře-
ly dojedeme k plaskému kláš-
teru. Byl to jeden z největších
cisterciáckýchklášterů.Svým
jedinečným založením na
třech stech dubových pilotech
omývaných proudící vodou je

jedinečnou památkou a to
nejendíkysvýmzákladům,ale
i budově nad nimi. Oválné
schodiště, křížová chodba i
další prostory sem lákají tu-
risty nejen domácí, ale i za-
hraniční. Za návštěvu stojí i
Metternichova hrobka nebo
několikapatrová sýpka s ho-
dinovým strojem ve věži. Na
prohlídku Plas si nechte dost
času – určitě toho nebudete li-
tovat. Areál kláštera byl totiž
vážným kandidátem do se-
znamu památek UNESCO. Po-
kud pojedete z Plas vlakem,
nezapomeňte, že na nádraží je
to trochu do kopce a po dob-
rém obědě se do kopce člově-
ku většinou moc nechce.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Lomanské duby
Nejen v našem kraji najdeme staré duby nazývané Žiž-
kovy. Jeden z dubů u Loman k nim patří. Zřejmě ja-
ko jeden z mála, možná jediný právem. Svým věkem od-
hadovaným na asi 700 let patří nejen k nejstarším du-
bům, ale i nejstarším stromům v našem kraji vůbec.
Právě dub se totiž dožívá nejvyššího věku. Podle po-
věsti kolem něj projel Jan Žižka se svým vojskem. Jde
o statný exemplář krásného dubu letního (Quercus ro-
bur). Již zdáli je vidět, jak se dub naklání a jeho koru-
na na straně do pole chřadne. To bylo zřejmě způso-
beno příliš blízkou orbou ke kmeni. Památné stromy
jsou chráněny zpravidla až do vzdálenosti 10 metrů
od paty stromu, tedy v místech, kde mají kořeny. Lo-
manský dub požívá ochrany již dlouho, o čemž svědčí
malá smaltovaná tabulka Strom chráněný státem
umístěná na kmeni. Jen pár set metrů od Žižkova du-
bu je druhý loman-
ský dub. Tento asi
500 let starý dub
letní ale v roce 2003
uhynul. Jeho již zce-
la suchý kmen a ko-
runa byly ponechá-
ny na místě.

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a
editorka portálu
plzenskonako-
le.cz

Seriál cyklo-
výletů po Plzeňském a Karlovar-
ském kraji vzniká ve spolupráci s re-
gionálním informačním portálem
pro cyklisty plzenskonakole.cz.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Horní Bříza (nutno odbočit z trasy směrem do centra), Trnová, Plasy
Cykloservisy na trase:
V zájmovém území ani jeho i okolí není cykloservis.
Odkazy:
www.plzenskonakole.cz
Trasa:
http://www.cykloserver.cz/f/8883156476/
Trasa výletu vede částečně po turistických trasách bez značení
cyklotrasy. Dbejme tu pozornosti, zejména při sjezdech. Pěší turisty
nesmíme na kole ohrozit!

Příští pátek:
Za pověstí o Harantovi

Start: Plzeň
Cíl: Plasy
Délka: 37 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, horské

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/8883156476/

DRUHÝ LOMANSKÝ asi 500 let starý dub uschnul v roce 2003. Foto na stránce: Radka Žáková

SÝPKA se starým hodinovým strojem ve věži.

MALENOVICKÝ pramen – přírodní památka u Loman.

DEVĚTSIL lékařský.

MUZEUM těžby borové smoly ukazuje, jak sběr smůly probíhal.

OVÁLNÉ schodiště v konventu.


