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REGION | Na kole za poznáním Start / Cíl: Kralovice
Délka: 39 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: trekové

Za prameny Javornice

Z Kralovic odjíždí-
me po cyklotrase
2261 směrem na
Mariánskou
Týnici a po nece-

lých dvou kilometrech do-
jedeme k bývalému poutní-
mu areálu. Barokní kostel s
proboštstvím postavil plaský
klášter podle projektu J. B.
Santiniho. Nebyl nikdy do-
končen, po zrušení kláštera
chátral, ale nyní v oprave-
ném objektu sídlí Muzeum a
galerie Severního Plzeňska.
Uvažuje se o dostavbě vý-
chodního ambitu, takže by
byla stavba po téměř 300
letech dokončena podle pů-
vodního projektu.

Pokračujeme dále a
po 1,5 kilometru odbočíme
ze silnice na červenou znač-
ku doprava a podél lesa do-
jedeme ke dvoru Hubenov.
Tento úsek byl v zimě po-
ničen těžkou technikou, jak
už je u nás poslední dobou
nechvalným zvykem, a je
tedy třeba dbát zvýšené po-
zornosti. Hubenov je další
barokní památkou, kterou
nám zde zanechal architekt
Santini ve službách kláštera
v Plasích. Patří k nejhezčím
ukázkám jeho architektury
na Plzeňsku, která se za-
chovala v původní podobě.
Dále se vydáme do Hradec-
ka, kde se napojíme na cyk-
lotrasu 2260, a dál jedeme
přes Kůzovou, Novou Ves a
Smrk. U Kůzové došlo v roce
1424 k bitvě mezi husity
a vojskem plzeňského lan-
dfrýdu. Pokračujeme do
Velké Chmelištné. Po 1,5 ki-
lometru opouští cyklotrasa
silnici doprava do lesa. Cesta
mírně stoupá a

těsně
před
kon-
cem

lesa odbočuje doleva ne-
značená cesta, po které se
dostaneme k našemu dneš-
nímu cíli. U pramenů Javor-
nice je umístěna informační
tabule se základními údaji.
Vrátíme se zpět na silnici a
doprava dojedeme po dvou
kilometrech k bývalému lo-
veckému zámečku Svatý
Hubert. Uprostřed obory jej
nechal postavit počátkem
17. století hrabě Černín z
Chudenic, tehdejší majitel
panství Petrohrad. Od zá-
mečku vedlo několik rov-
ných průseků, které sloužily
při lovu k pozorování nahá-
něné zvěře. Jedním z těchto
průseků vede žlutá turistic-
ká značka k letohrádku Pla-
več a pokud máte čas a chuť
tam zajet, je to jen necelé
dva kilometry daleko. Od
letohrádku je hezký rozhled
na Doupovské a Krušné ho-
ry, za příznivého počasí i na
České středohoří. Dále za-
míříme od Svatého Huberta
po modré turistické značce
opačným směrem a po třech

kilometrech se opět vrátíme
do Smrku. Projedeme Smr-
kem, Novou Vsí a v Kůzové
u kapličky si najdeme zele-
nou značku. Ta nás pak za-
vede do Čisté. V obci odbo-
číme doprava na Kralovice
a před koncem obce opět
doprava. Stále zde visí
směrovka k bývalému
Kočkovu mlýnu, který

ale již neexistuje,

jak brzy zjistíme. Na kraji
lesa se stále držíme asfaltu
a zanedlouho cesta začne

klesat do údolí.
Přejedeme ko-
leje
a pak můstek
přes potok. Na
rozlehlém
prostran-
ství stá-
valo re-
kre-
ační

středisko Kočkův mlýn, je-
hož stopy jsou dnes sotva
patrné a místo zanedlouho
opět splyne s přírodou. Ob-
rátíme ale pozornost vlevo
a nahoru. Přes údolí Javor-
nice se zde klene železniční
viadukt Strachovický most,
postavený roku 1898 v rámci
stavby tratě Rakovník-
Mladotice. Jeho délka je 105
metrů, výška 26 metrů.
V roce 2001 byl důkladně
rekonstruován, takže je ve
velmi dobré kondici. Otáz-
kou je, zda v dohledné době
nebude provoz na této trati
úplně zastaven...
My se vydáme serpenti-

nou nahoru z údolí, kde
ještě jednou můžeme obdi-
vovat viadukt, tentokrát
z úrovně kolejí. Cesta chvíli
stoupá, poté vyjedeme z lesa
před Hradeckem. Zde se
opět napojíme na cyklotrasu
2260, po které se ale vydá-
me opačným směrem do
Kralovic.

Příští pátek přineseme
další zajímavý tip na cyk-
lovýlet za poznáním:
Za zajímavostmi podél
potoka Hadovky

Potok Javornice tvoří přirozenou geografickouhranici Plzeň-
ského a Středočeskéhokraje. Pramení v okreseRakovník,
takže dnesnahlédneme i naRakovnicko. Trasa je bez výraz-
ných stoupání, takže je vhodná i proméně zdatné cyklisty.
Cestoupoznámeněkolik zajímavýchhistorických staveb, po-
zoruhodný železniční viadukt ahodněhezképřírody. Přes
krajinu ideální pro cykloturistiku semzatímcyklisté nenašli
cestu. Je třebadodat, že ke své vlastní škodě.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/6c24199521/

Vstavačmájový.

Kvetoucí úpolíny.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:

Kralovice, Kožlany, Čistá
Cykloservisy: nejsou

Odkazy:
www.kralovice.cz

www.marianskatynice.cz
www.plzenskonakole.cz

Doporučené mapy:
131 Plzeňsko-sever,
Shocart 1:60 000

Trasu připravil
Jiří Holomel
dlouholetý
vedoucí
kroužku
cykloturistiky,
organizátor cyklotáborů a
cyklovlaků.
Seriál cyklovýletů v Deníku

vzniká ve
spolupráci
s regionálním
informačním
portálem pro

cyklisty plzenskonakole.cz.

Javornice
délka toku 30,2 km
Plocha povodí 141,5 km²
Pramen u Velké
Chmelištné, 558 m n.m.,
GPS 50°4´27´´N,
13°32´8´´E
Ústí do Berounky, 253 m
n.m., GPS 49°57´41´´N,
13°41´59´´E
Prameniště je chráněná přírodní památka Prameny
Javornice. Jedná se o mokřadní louku s výskytem několika
druhů ostřic, suchopýru, úpolínu a prstnatce májového. Na
horním toku je 7 rybníků, v některých je v létě příjemné
koupání. Pod Zátiším vytváří potok hluboké údolí, které
pokračuje až k ústí do Berounky. Od rybníka Vožeháku
kopírují Javornici cesty s mnoha brody, které je možné
využít k cykloturistice, ale pozor na jaře a po vydatnějších
deštích!

Viadukt přes Javornici.

Lovecký zámečekSvatýHubert.


