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Za plzeňským Zlínem v údolí řeky Úhlavy

Najít kousek člověkem málo
dotčené přírody nedaleko Plz-
ně není až tak jednoduché.
Přesto se vám to může poda-
řit. Kdo dává přednost druho-
vě bohatší mezi či louce oproti
na pažitku posekanému tráv-
níku, ten se jistě rád vypraví
na místa, kde najde i méně
známé druhy rostlin. V údolí
řeky Úhlavy na jih od Plzně ta-
kové místo najdete. Plochý ko-
pec, zdáli vypadající jako se-
šlápnutý bochník, stojí za vý-
let i na kole.

Od hlavního nádraží sjede-
me kolem kostelíka u Ježíška
na stezku při řece a proti prou-
du pojedeme do Černic, kde se
naše trasa bude pozvolna od
řeky odklánět. Přejedeme dál-
nici a po silnici dojedeme do
Losiné, pak po překonání
frekventované „nepomucké“
silnice pojedeme lesem do Ne-
bílov. Jen kousek za lesem
roste uprostřed louky po pra-
vé straně silnice krásný jíro-
vec. Pohled na něj je nejhezčí
na jaře, když na louce rozkve-
tou pampelišky. Poté, co mi-
neme velký jabloňový sad po
levé straně, čeká nás prudký
sjezd do Nebílov zakončený
zatáčkami. Tady se vyplatí jet
pomalu a zastavit se na zám-
ku. Pro milovníky květin je to
lahůdka – celý je totiž vyzdo-
ben květinovými motivy. Z
popela také vstává zámecká
zahrada, do které lze nahléd-
nout z nádvoří. V zatáčce u
rybníčku odbočíme na cyk-
lotrasu 2124 do Prusin. Ne-
dávno vysázenou lipovou alejí
dojedeme až k vyhlídce s od-
počívkou před kostelem, od-
kud shora uvidíme Zlín, ne-
nápadný zalesněný kopec ne-
daleko Úhlavy.

Na kopci na druhé straně
řeky Úhlavy z lesa doslova vy-
čuhují špičky několika dou-
glasek, které díky svému
rychlejšímu růstu přerostly
okolní stromy. U odpočívky je
tabule Naučné stezky Nebílo-
vy a jen pár kroků od ní jedna
z tabulí další místní naučné
stezky, která vede právě ko-
lem prusinské školy a věnuje
se zajímavostem zdejší příro-
dy. Ve staré škole, kde je nyní
v provozu tzv. luční školka,

můžete také nabídnout nějaký
pamlsek v podobě tvrdého
chleba třeba kozám nebo ov-
cím. Svoji návštěvu na dvor-
ku se zvířátky si ale domluvte
předem (info na www.prusi-
ny.cz).

Z Prusin pak dojedeme přes
Netunice až k odbočce na žlu-
tou turistickou značku v mís-
tě zvaném Na Mrtoli. Cesta le-
sem nás kolem památné lípy
Na Mrtoli dovede až do Sno-
poušov. Odtud pojedeme již

údolím po úzké asfaltce k jed-
nomu z okrajů Zlína. Jen kou-
sek od něj je při cestě infota-
bule o této jedinečné přírodní
rezervaci. Lepší přístupová
cesta je ale z druhé strany, a
takdojedemepřesKrasavcedo
Dolní Lukavice, kde hned na
začátku, u mlýna odbočíme
vpravo na cestu do Lišic. Ta
nás přivede k jediné přístupo-
vé komunikaci, která ke Zlínu
vede. Kola ale budeme muset
nechat na kraji lesa. Každá

částlesajetrochujináaplatíto
i v jednotlivých ročních obdo-
bích. Při svém poznávání buď-
te ohleduplní k přírodě kolem
sebe.

Po nedalekých lávkách přes
mlýnský náhon a přes řeku se
pak dostanete do Lišic, odkud
lze do Plzně již pokračovat po

silnici po cyklotrase 2190. Z
Předenic se ale dá jet až do
Útušic také po červené turis-
tické značce, i když některé
úseky vedou po hrbolaté ces-
tě. Dostanete se tak i k pří-
rodní památce Pod Smutným
koutem, kde je pod starými
buky dost zajímavých kyti-

ček. Infotabule je ve spodní
části rezervace u cesty, kudy
vede červená turistická znač-
ka.

Ze Štěnovic musíme přes
Útušice až k mostu přes dálni-
ci po silnici. Za ním ale odbo-
číme doprava a po pěkné cestě
se dostaneme až do Radobyčic
a poté do Hradiště. Tam nás če-
ká poslední stoupání. Ze Slo-
van totiž vede stezka k nádra-
ží pěkně podél řeky bez ko-
pečků.

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.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Plzeň hl. n.
Délka: 48 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné informace
Občerstvení na trase: Nebílovy, Čižice, Útušice
Cykloservisy na trase:
V zájmovém území ani jeho i okolí není cykloservis. Cykloservisy jsou
pouze v Plzni.
Odkazy: www.prusiny.cz
http://www.plzenskonakole.cz/cz/zajimava-mista-106
Trasa: : http://www.cykloserver.cz/f/6dda166667/

Přírodní rezervace Zlín
Les již od 17. století pa-
tříval k Dolní Lukavici.
Ještě na začátku 20.
století pokrývala hřbet
vrchu Zlína mozaika
hajních a keřovitých
společenstev a ploch
bez dřevin. Porosty by-
ly protkány stezkami.
Stála tu výrovna (dnes
zbyly jen základy), na
stezkách se líčívaly
sklopce na škodnou. Území se dlouho využívalo jako bažantnice. Ze
stromů je tu nejvíce dubů, nyní asi devadesátiletých. Na severním
okraji je smrková monokultura, ale najít se zde dají i modříny, hab-
ry, borovice a akáty. Kmeny mají ale často pokroucené, protože se
jim v době, kdy tu byla bažantnice, seřezávaly vrcholy. V tomto tep-
lomilném smíšeném lese o rozloze 17,75 ha je bohatá hájová vege-
tace. Zdejší koncentrace zvláště chráněných a vzácných teplomil-
ných druhů rostlin nemá na Plzeňsku obdoby. Roste tu například plic-
ník úzkolistý i tmavý, bělozářka liliovitá, řimbaba chocholičnatá, zvo-
nek broskvoňolistý i klubkatý, lilie zlatohlávek, hvozdík pyšný pra-
vý, konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý i vonný, jetel alpinský, pu-
pava obecná prostřední, růže galská či jaterník trojlaločný. Některé
druhy jsou na této lokalitě známy již více než 100 let. Zlín je jedi-
nečný i co se týče fauny: při entomologickém průzkumu bylo zjiš-
těno 300 druhů hmyzu, z toho 75 druhů nosatců.

ZPÁTEČNÍ TRASA vede údolím Úhlavy. Foto na stránce: Radka Žáková

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/6dda166667/

ZASTÁVKA v Prusinech s pamlskem pro zvířátka potěší děti i dospělé.

Příští pátek: Za Posvátným
okrskem a kaplí Panny Marie
Einsiedelnské do Ostrova


