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REGION | Na kole za poznáním Start: Bohutín / Cíl: Šťáhlavy (případně Spálené Poříčí,
Nezvěstice nebo Plzeň) / Délka: 48 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: trekové nebo horské

K lesnímu klášteru
v Brdech

Z Bohutína, kde vy-
stoupíme, nás čeká
cesta do kopce k
vodní nádrži Pil-
ská. Je to jeden

z velkých brdských rybníků,
které zadržují vodu ze zdejších
hlubokých lesů. Ale pozor –
koupat se v ní nelze, je to
zdroj pitné vody. My nádrž
objedeme směrem k místu,
kde bývala Skelná Huť.

Za zatáč-
kou na
Perkanské
cestě může-
me zastavit a
zajít se podívat
na leknínové je-
zírko U Poustevníka.
Menší lesní tůňka popi-
sovaná v knize pana Čáky jako
leknínové jezírko už ale teď
zdaleka tak půvabně nevypa-
dá. Zato douglaska na Skelné
Huti je podle pana Čáky nej-
krásnějším stromem v Brdech.
Statný solitér vyrůstá hned u
cesty, takže pokud si ji budete
chtít vyfotografovat, budete
muset poodjet. Po Havelské
cestě pak dojedeme na cyk-
lotrasu číslo 8190 ke Sv. Flori-
ánu. Pojedeme po ní jen asi
200 metrů a pak u křížku od-
bočíme na Borskou cestu, po
které pojedeme zase jen asi
200 metrů. Pod vrchol Praha
s meteorologickým radarem
dojedeme už po Tocké cestě.
Právě v těchto místech je Čá-
kova vyhlídka nad kamenným
mořem. Tocká cesta končí u
chaty Hubertka, jen kousek od
pomníku V. Kreidla po pravé
straně. My musíme zabočit
doleva na cyklotrasu 2273,
která se pak stáčí doprava
k Červenému vrchu. Je to
místo, kde se těží červený ká-
men na většinu brdských cest.
Ještě před lomem je také po
pravé straně pomník
I. Voronova. Cestou na
hráz Dolního Padrťské-
ho rybníka bychom
měli, ještě než vyjede-

me
z lesa,

zabočit ke
starému dubu do

míst, kde stávala obec Přední
Záběhlá.

Než odbočíme na hrázi
Dolního Padrťského rybníka
doleva ke hrázi Hořejšího,
doporučuji zastavit a pro-
hlédnout si zdejší místo. Právě
zde, kolem Padrťského potoka,
později nazývaného Klabava
stála největší brdská obec
Padrť. Půvabné místo kolem
dvou velkých rybníků obklo-
pené lesy bylo častým cílem
lufťáků, jak se turistům při-
jíždějícím z města na venkov
dříve říkalo. Za zastavení stojí
i místo u hráze Horního
Padrťského rybníka. Je odtud
asi nejhezčí pohled na vrch
Praha přes vodu, zvlášť na
podzim, když se okolní stromy
zbarvují do žluta. Odtud je to
jen asi půl kilometru k místu,
kde stával Teslínský klášter.
Místo u dvou malých rybníč-
ků, jeden z nich má
vlastní ostrůvek do-

konce se stro-
mem, je dnes
již označe-
no in-
fota-
bul-

kou přímo u cesty. Z kláštera
tu ale teď najdete už jen ne-
vysoké pozůstatky kamenné-
ho zdiva a v některých mís-
tech zbytky podsklepení. Zato
okolí rybníčků je opravdu pů-
vabné.

Od kláštera vystoupáme na
Míšovskou cestu na hřebeni,
z té pak odbočíme doprava
směrem na Hořice. Při vý-
jezdu z lesa doporučuji
na chvíli zastavit
a pokochat se vý-
hledem. Právě
tento patří

k těm nejhezčím při cestě z
Brd. Cesta přes Hořice, Číčov,
Lučiště, Těnovice a Lipnici do

Nezvěstic je naší ob-
líbenou cestou z
Brd. Krásné vyhlíd-
ky do údolí pod vá-
mi, nad kterým
se cesta vine,
opravdu stojí
za to. Kdo
bude

chtít

sednout na cyklobus, může
sjet už do Spáleného Poříčí,
nebo nastoupit až v Nezvěsti-
cích či ve Šťáhlavech. Ti zdat-
nější mohou dojet podél
Úslavy přes Starý Plzenec
až do Plzně.

Příští pátek přineseme další
zajímavý tip na cyklovýlet
za poznáním: Za Švejkem,
Žižkou a králem Rudolfem.

Starý dubnaPřední Záběhlé.

Asi nejznámější brdský vrchol Praha.

Nášdnešní výlet nás zavededo jižní části středníchBrd. Pojedemepo
lesních cestáchkolemněkolika vodníchnádrží a známéhovrcholu
Praha smeteorologickýmradaremproměření srážek. Pokocháme se
krásnoubrdskoupřírodou i pohlédnemenamísta, kdepřed vybu-
dovánímzdejší střelnice stávaly domy tehdejších samot, či dokonce
vesnic. Čekají nás táhlá stoupání i klesání. Z Plzně sena start dove-
zemeBrdskýmcyklobusem, který letos vozí kola i ve všední den.
Cyklobusmůžemepoužít i na zpáteční cestu doPlzně.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/6dac203513/

Teslínský klášter (Teslínské proboštství)
– při cestě od Hořejšího Padrťského
rybníka se u dvou malých rybníčků
nachází pozůstatky proboštství
benediktinů z Ostrova u Davle.
Založeno bylo zřejmě v letech 1320-
1350, první písemnou zmínku máme
z roku 1385. Proboštství bylo
8. února 1421 vypáleno a pobořeno
husity. Většina mnichů stačila utéct,
ale k obnově nedošlo. Proboštství
sice zaniklo, pozemky ale zůstaly
benediktinům, kteří své sídlo
přestěhovali do Sv. Jana pod
Skalou. Ještě kolem roku 1890 se
zde tyčily zřícené stěny
obvodového zdiva až do výše pěti
metrů. O deset let později stál již jen fragment severní
chórové zdi dlouhý 4,2 metru a vysoký 3,1 metru a menší část
protilehlé zdi. Místu se říkalo „kostelíček“, později bylo
v mapách označováno jako Teslínský klášter. Jeho poloha na
starších mapách ale byla často chybná. Zbytky zdí dnes
dosahují maximálně 1,5 metru. Zhruba 15 metrů severně od
kostela se nachází pozůstatek kamenné stavby čtvercového
půdorysu. Mezi kostelem a rybníčky je nerovný terén
naznačující, že zde stávaly další objekty proboštství.

zdroj: Brdy opět otevřené

Užitečné
informace

Občerstvení na trase: Míšov(1km
od trasy), Spálené poříčí (2km od
trasy), Kakejcov (3km od trasy),

Nezvěstice, Šťáhlavy
Cykloservisy: Šťáhlavy, Blovice (mimo trasu).

Pozor na telefony!
V tomto území jsou místa, která nejsou

pokryta signálem mobilních sítí.
Odkazy:

www.csadplzen.cz/cyklobus
http://www.plzenskonakole.cz/cz/co-
prinese-konec-vojenskeho-ujezdu-

brdy-cyklistum--1297.htm

Trasu připravila
Radka
Žáková
plzeňská
cykloprůvod-
kyně a editorka
portálu plzenskonakole.cz.
Seriál cyklovýletů v Deníku
vzniká ve spolupráci

s regionálním
informačním
portálem pro
cyklisty

plzenskonakole.cz.

Doprostorumimocesty který
ještě nebyl pyrotechnicky
očištěn, je vstup zakázán.

Rybníčky u bývalého teslínského kláštera.

Většina brdských cest je již
opatřena tabulkami s názvy.

Pro případ úrazu jsou vBrdech
tzv. traumabody.


