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Za unikátním dvojhradím Skála na buližníkové skále u Přeštic

Náš výlet tentokrát začneme v
Přešticích na železničním ná-
draží. Z údolí řeky Úhlavy se
přes rozvodí dostaneme až k
řece Úslavě. Je to kratší výlet,
který si ale lze z cílových Blo-
vic protáhnout až do Plzně. Po
cestě je několik zajímavých
míst, tak se nechte inspirovat.

Z Přeštic vyjedeme silnicí
směrem na Dolce. Za mostem
přes Úhlavu, kde mineme so-
chu sv. Jana Nepomuckého,
patrona všech poutníků a ces-
tovatelů, odbočíme na cyk-
lotrasu 2124A směrem do Pří-
chovic. Ke zdejší památné lípě
tentokrát zajíždět nemusíme.

Zámek, který prochází po-
stupnou rekonstrukcí, je mož-
né navštívit jen po předchozí
domluvě s majiteli. Pokud na-
hlédnete jen přes zámecká vra-
ta, můžete spatřit aspoň krás-
ný sochami zdobený portál
vstupních dveří. Druhá strana
fasády zámku prozradí mistr-
nou ruku Jakuba Augustona
mladšího. Za příchovickým
hřištěm se dáme nejprve dole-
va na Radkovice, hned potom
ale doprava na Zálesí po cyk-
lotrase 2188.

Ke hradu pak musíme od-
bočit doleva do lesa na trase
2188A, která vede spolu s čer-
venou turistickou značkou.
Jen kousek za nejvyšším mís-
tem cesty je odbočka k hradu
Skála. Na skalní ostroh se
zbytky hradních zdí se ale vy-
dejte raději bez kola. Obě části
hradu – horní i dolní hrad – lze
obejít, i když někdy musíte po
prudším svahu. Ze samotného
hradu zde zůstalo jen pár zdí,
často přilepených rovnou
k buližníkové skále. Teď pří-
mo na hradě i v jeho okolí ros-
tou stromy, ale zkuste si ho
představit v době jeho vzniku,

kdy byl celý kopec holý, aby
bylo možné spatřit případné
nepřátele již z dáli. O historii
hradu se dovíte z infotabule,
která byla instalována u cesty
v loňském roce.

Z Radkovic se vydáme už po
trase 2186 do Horšic, pak přes

Újezd dojedeme trasou 2189 do
Letin. Zdejší letos otevřený
minipivovar je na trase asi je-
dinou možností pro zastávku
na oběd. Cyklisté mohou sedět
i na terase za domem, jen par-
kování kol si raději domluvte s
personálem restaurace při pří-
chodu.

Z Letin se do Chocenického
Újezda vydáme lesem částečně
po trase naučné stezky Čerto-
vo břemeno. U Čertova bře-
mene z ní ale odbočíme a z Cho-
cenického Újezda se vydáme
kolem Podhrázského rybníka

po další trase naučné stezky.
Naučná stezka Blovickem pěš-
ky i na kole nás zavede k ba-
rokní kapli svaté Barbory, kte-
rá byla nedávno opravena.
Další zastavení najdete třeba v
Seči u kostela. Do Blovic je
zvlášť za mokra lepší dojet po
silnici. Nedávno byla vedle
blovického kostela otevřena
nově opravená hrobka Ko-
lowratů.

A pokud by se vám nechtělo
čekat na vlak do Plzně, i když
hospoda je hned u nádraží, mů-
žete do krajské metropole do-

jet údolím řeky Úslavy po tra-
se 31 přes Nezvěstice a Starý
Plzenec. To se vám pak trasa
natáhne na 58 kilometrů. Ty
poslední kolem řeky Úslavy
jsou ale příjemné a nečeká vás
tam žádné velké stoupání. Tra-
sa se jen „houpe“ kolem vody.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start: Přeštice žst.
Cíl: Blovice žst.
Délka: 28 km
Náročnost: lehká
Vhodné kolo: trekové či horské

Příští pátek: Za Lamberskými
mezníky, menhiry
a jinými zajímavými kameny

Dvojhradí Skála
Nad Radkovicemi u Přeštic na protáh-
lém hradním hřebeni najdete ruiny v na-
šich krajích poněkud netypického hradu.
Ten na tomto místě stával zřejmě ještě
před rokem 1318, kdy je prvně zmiňován
v písemných pramenech. V té době ho
vlastnil Vilém z Rýzmberka. Jeho po-
tomci ho vlastnili ještě jeden a půl sto-
letí. Za Rýzmberků byl minimálně třikrát
dobýván, zda byl ale dobyt, se neví. Ví se
ale, že při prvním dobývání bylo poprvé
v Čechách použito obléhací dělo. V době
husitských válek hrad využívali jako úkryt
loupeživé bandy. Proto byl dobyt a vy-
pálen. I když ho Švihovští opravili, po ro-
ce 1505 začal chátrat a v roce 1568 už byl prý pustý. Hrad je ale zvláštní svým uspořádáním – jde v pod-
statě o dva hrady (horní a dolní) se společným podhradím. Takto stavěné hrady se vyskytovaly spíše v Ně-
mecku a nazývaly se Ganerbenburg podle takto uspořádaného hradu. U nás je to zřejmě jediný hrad to-
hoto typu ze 14. století.

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:
Přeštice (Lidový dům), Letiny (minipivovar), Blovice (na nádraží)
Cykloservisy na trase:
Blovice, Přeštice
Odkazy: http://hrady.dejiny.cz/slovnik/g.htm
http://www.pivovarletiny.cz/
http://www.plzenskonakole.cz/cz/naucne-stezky-243
http://www.prichovice.cz/informace-o-obci/zajimavosti-z-
obce/prichovicky-zamek/
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/b1b9167358/

NÁŠ VÝLET začínáme v údolí řeky Úhlavy a zakončíme ho v údolí Úslavy. Foto na stránce: Radka Žáková

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/b1b9167358/

ZÁMEK v Příchovicích s trochu nezvyklým členěním fasády.

BAROKNÍ kaple sv. Barbory.

KOSTEL sv. Jana Evangelisty v Blovicích s nedávno opravenou
hrobkou Kolowratů.

KOSTEL Nanebevzetí Panny Marie v Seči.
NA TRASE naučné stezky Čertovo břemeno najdeme tabuli s praktic-
kým kvízem poznávání dřeva jednotlivých stromů.

NA CELÉM dvojhradí Skála najdete už jen jediný zachovalý kamenný
portál.

DVOJHRADÍ Skála se rozkládá
na protáhlém buližníkovém
suku.


