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Za dobrodružstvím tajemného Přírodního parku Kochánov

Od vlakové stanice v Sušici
vyrazíme po cyklotrase 2267
proti proudu řeky Otavy do
centra tohoto města. Na ná-
městí Svobody se napojíme na
cyklotrasu 2079. Ta nás dove-
de z města k odbočce k vyhlíd-
kovému místu Stará vodárna.
Z věžičky vodojemu postave-
ného v roce 1931 je krásný vý-
hled na Sušici a v případě jas-
ného počasí by byla škoda ji
minout. Po návratu na cyk-
lotrasu 2079 si zvykejme na
poměrně těžké stoupání. Na
tomto výletu si jich užijeme
ještě několik. Za vesničkou
Posobice odbočíme vpravo k
secesnímu zámku Kněžice. Je
v soukromém vlastnictví a tak
jeho krásné průčelí můžeme
obdivovat jen zpoza plotu. Od
zámku sjedeme do Petrovic u
Sušice, kde se u kostela sv.
Petra a Pavla s netradiční ro-
mánskou věží napojíme na
značenou cyklotrasu „Po sto-
pách středověkého dolování
zlata“. Zde se u prvního zasta-
vení seznámíme s účelem vy-
budování této trasy. Ze stej-
ného místa vychází též nauč-
ná stezka „Rýžování zlata“ a
naučná stezka „Vlčí jámy“.
Aby toho nebylo málo, petro-
vickým regionem též prochází
„Farmářská naučná stezka“.
Tipů na výlet zde tedy máme
hned několik. My budeme sle-
dovat zelenou tabulku s bílým
popiskem „Cyklotrasa dolo-
vání zlata“. Dovede nás k lesu,
ve kterém začneme zdolávat
potřebné výškové metry. Po-
vrch cesty je převážně asfal-
tový a tak to jde celkem zleh-
ka. Osvěžit se můžeme u
studánky Pod Vosíkem, která
byla obnovena v roce 2009.

Druhé zastavení cyklotrasy
Dolování zlata mineme opo-
dál, seznámí nás s královác-
kou svobodnou rychtou Ko-
chánov. Od třetí tematické za-
stávky „U maringotky“ pře-
hlédneme kraj od vrchu Sedlo
u Albrechtic až po horu Sokol
u Antýglu. V orientaci nám
pomůže instalovaná fotomapa
s popisky. Na následující kři-
žovatce pokračujeme podle
značek na kmenech stromů, a
to červená tečka na bílém po-
zadí. Povrch cesty se drama-

ticky změní a vyznavači jízdy
v terénu si konečně přijdou na
své. Dojedeme pod vrch Na
Zámku, u kterého nás pře-
kvapí tzv. Jírova jáma. Jedná
se o sněžnou jámu, pozůstatek
těžby křemene. Tyto druhy
jam nesou označení „sněžná“
pro svoji hloubku, kdy na je-
jich dnech zůstává sníh ze zi-
my až do léta. Značení nás dá-
le dovede přes vrch Kamenáč
(za kterým jsou daleké výhle-
dy ve směru na okolí vrchu
Borek) k bývalé královácké
rychtě Kochánov. Ta dala
jméno celému zdejšímu Pří-
rodnímu parku. U cesty vedle
křížku stojí dvě umrlčí prkna.
Ta připomínají starobylý
zvyk sedláků z Královského
hvozdu spojený s úmrtím
blízkého člena rodiny. Nikde
jinde v Čechách než na Šuma-
vě nebylo zvykem dávat vy-
tvářet zdobená umrlčí prkna.
Tato dvě kochánovská stojí na
svém původním místě od roku
1935, resp. 1939.

Od rozcestníku Kochánov
se vrátíme po zelené turistic-
ké značce zpět a po cyklotrase
2165 k osadě Mochov. Cestu
zde lemují památné Mochov-
ské modříny. Na cyklotrasu
dolování zlata se opět napojí-
me u tematického zastavení
č. 4 – Křižovatka Vejvrátky a
opět budeme sledovat červe-
nou tečku v bílém poli až k
rozcestí Těšov. Tady pokra-
čujeme vlevo k páté a poslední

tématické zastávce, kterou
je rozsáhlé důlní dílo ze 14.
a 15. století nad Dolejším Tě-
šovem. Je dlouhé téměř 500 m
a vypadá vskutku impozant-
ně.

Cyklotrasu Dolování zlata
definitivně opustíme ve vsi
Vlastějov a pokračujeme po
cyklotrase 2087 do obce Jiřič-
ná. Je zastávkou Stezky rýžo-
vání zlata, vše potřebné z její
dlouhé historie se dozvíme z
infotabule instalované u pů-
vodní tvrze. Tady se napojíme
na žlutou turistickou značku

a ta nás přivede k obci Kojši-
ce. Na návsi se pokocháme po-
hledem na mohutnou více než
400 let starou památnou lípou.
Zdejší zámek z 18. století je v
dezolátním stavu a pohled na
něj je žalostný. Přímo se nabí-
zí pokračovat odtud stále po
žluté turistické značce, ale v
následující vsi Loučová vede
hlavní cesta kolem místního
zámku přes soukromý poze-
mek, po kterém volně pobíhají
psi. Vjezd je tam zakázán. Tu-
ristická cesta vede oklikou po
neudržované zarostlé cestě,

nevhodné pro jízdu na kole,
navíc v těsné blízkosti sou-
kromého pozemku. Proto se z
Kojšic vrátíme zpět a pokra-
čujeme po silnici II/145 ve
směru na Hartmanice do obce
Chlum. Zde odbočíme vlevo do
kopce na cyklotrasu 2087 a dá-
le po zelené turistické značce
do Prostředního Krušce, kte-
rým projedeme až k místu,
kde zelená značka směřuje
doleva. Pokračujeme rovně
bez značení k lesní křižovatce.
Levá úhlopříčná cesta ozna-
čená bílým pruhem na kmeni
stromu nás dovede ke zříceni-
ně barokní kaple, ze které se
dochovalo obvodové zdivo
půlkruhového půdorysu. Po
návratu na lesní křižovatku
můžeme sjet do Dolejšího

Krušce, kde najdeme skupinu
památných lip malolistých
400 – 500 let starých a také ba-
rokní zámeček, žel veřejnosti
nepřístupný.

Po návratu k zelené turis-
tické značce pokračujeme
jízdou po úbočí vrchu Stráž, z
něhož se krátce otevírají
krásné výhledy směrem k ob-
ci Dlouhá Ves. Sjezd do obce
Volšovy je prudký a dlouhý,
dbejme zde velké opatrnosti!
Ve Volšovech projedeme zá-
meckým nádvořím a dále po
zelené turistické značce až do
Sušice, kterou budeme mít z
cesty díky krásnému výhledu
jako na dlani. Těsně před Su-
šicí ve sjezdu zpomalme, vle-
vo u cesty ve skupině památ-
ných lip stojí krásná kaplička
Panny Marie Lurdské. V Su-
šici vyjedeme u Nového ži-
dovského hřbitova založené-
ho v roce 1876 a dále jízdou při
břehu řeky Otavy pokračuje-
me k výchozímu bodu na vla-
kové nádraží.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Sušice
Délka: 50 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: horské

Užitečné informace:
Upozornění: Výlet vede z části po turistických cestách bez značení
cyklotrasy, berme na zřetel, že na nich mají pěší turisté přednost
a na kole je nesmíme ohrozit!
Občerstvení na trase:
Výlet vede z části po turistických cestách bez značení cyklotrasy, berme
na zřetel, že na nich mají pěší turisté přednost a na kole je nesmíme
ohrozit!
Cykloservisy: na trase nejsou
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/8081190410/

Příště: Za slavnostmi
jablekjablek na Krasíkově

Přírodní park
Kochánov
je rozsáhlé území, které přímo
sousedí s Chráněnou krajinnou
oblastí Šumava a táhne se od
obce Čachrov téměř až k Su-
šici. Přírodním parkem byl vy-
hlášen v roce 1994 (od roku
1985 byl Oblastí klidu) a se svo-
jí rozlohou 81 kilometrů čtve-
rečních je bezednou studnicí
pro tipy na toulky na kole. Cen-
trální část okolo osady Keply
není nijak osídlena a dýchne tu
na nás aura tajemna. Přesto tu
a tam na stopy současné či dáv-
né civilizace narazíme. Ať už se
jedná o zámky, které jsou v různých technických stavech snad v každé ves-
ničce (především v okolí Petrovic u Sušice), několik kapliček či božích muk,
stopy středověkého dolování zlata, vlčí jámy či sejpová pole snad u každé říč-
ky zde protékající. Nepotkáme tu takové davy turistů, jako na sousední Šu-
mavě. Je to dané především dostupností. Přes léto sice jezdí linka cyklo-
busů přes Petrovice do Hartmanic (jež mohou být vhodným nástupním mís-
tem do východního Kochánovska), ale ty ukončily provoz 13. září. Pro pod-
zimní toulání si tedy musíme vystačit s vlakovou zastávkou v městě Suši-
ce, která je pro východní část Přírodní parku Kochánov dostačující.

TRASA VÝLETU vede po asfaltu i terénem, horské kolo je tu výhodou. Foto na stránce: Zdeněk Šnejdar

Trasu připravil
Zdeněk Šnejdar,
milovník cyklistiky
všeho druhu a zna-
lec regionu v pod-
hůří Šumavy.

Seriál cyklo-
výletů po Plzeň-

skémaKarlovarskémkrajivznikáve
spolupráci s regionálním infor-
mačním portálem pro cyklisty
plzenskonakole.cz

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/8081190410/

ZE STUDÁNKY Pod Vosíkem si můžeme doplnit vodu.

JÍROVA JÁMA.

ZŘÍCENINA barokní kaple u Dolejšího Krušce.

KAPLIČKA Panny Marie Lurdské.
DŮLNÍ DÍLO nad Dolejším Těšo-
vem.


