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REGION | Na kole za poznáním Start / Cíl: Kralovice
Délka: 38 km / Obtížnost: střední, těžká
Doporučené kolo: trekové, horské

Za strašidly
na Krakovec

Z Kralovic vyjíždíme
po cyklotrase 2260
kolem nádraží
směrem na Hra-
decko a ještě před

obcí odbočíme po cyklotrase
2265 na Kožlany. Pokud má-
me dost času, můžeme na-
vštívit zdejší Městské muzeum
Dr. E. Beneše, umístěné v bý-
valé škole, kterou pozdější
prezident navštěvoval. Ko-
žlany projedeme směrem na
Hedčany, Březsko a Slatinu.
Ve Slatině odbočíme doleva
po cyklotrase 0043 a přejede-
me údolí Javornice. V údolí se
můžeme zastavit v Uhrovic

mlýně,
kde je,
kromě
občer-
stvení,
i možné ob-
divovat různá
zvířata a povozit
se na velbloudech.
Stoupání do Miličova je tro-
chu strmé, ale není dlouhé.
Projedeme obcí Šípy a pak už
sjíždíme do údolí ke Krakovci.
V tomto úseku shlížíme na
hrad překvapivě shora, ale
posledních 500 metrů od po-
toka na hradní vrch asi vyšla-
pe jen málokdo. V sezoně
můžeme navštívit hrad nebo
se občerstvit v restauraci
v předhradí.

Pokud nás nebaví jezdit na
čistém kole, v Hedčanech
u kapličky odbočíme doleva
ke hřbitovu, sjedeme do údolí
Javornice a pokračujeme po
červené turistické značce po
proudu potoka. Od Uhrovic
mlýna opustíme značku a po-
kračujeme dál podél potoka
k rozcestí u Machova mlýna.
Odtud opět po červené značce
jedeme proti proudu Šípského
potoka a asi po 3 kilomet-

rech

se
nám nad hlavou ob-
jeví zřícenina Kra-
kovce. Na Javornici si
užijeme celkem tři
brody a pak na Šíp-
ském potoce dalších sedm, což
je v letním období příjemné
zpestření cesty. Brzy na jaře
nebo po deštích je ale třeba
tuto trasu pečlivě zvážit.

Na zpáteční cestě se vrátí-
me do Šípů, odtud po silnici
přes Bělbožice do Čisté. Na
začátku Čisté odbočíme doleva
kolem hřbitova a polní cestou
dojedeme do Břežan. Po 2 ki-
lometrech vyjedeme na silnici
číslo 229 a sjedeme po ní dnes
naposled do údolí Javornice.
Po pravé straně je rybník Vo-
žehák, kde se dá v létě vy-
koupat. V rybníce byl v roce
2012 při odbahnění nalezen
vrak stíhačky Focke-Wulf 190,
která se zde zřítila 19. listopa-

du 1944. Pilot se tehdy

zachránil, ale zahynul už
26. ledna 1945 v mlze nedale-
ko Drážďan. Zakonzervované
zbytky letadla jsou vystaveny
v kožlanském muzeu. Na pa-
horku nad soutokem Javorni-
ce a Hradeckého potoka stával
královský lovecký hrádek An-
gerbach, po kterém zůstaly
jen skrovné
zbytky. Dá-
le pokra-
čujeme
serpen-
tinou po
silnici
číslo 229
do Ko-
žlan, v
obci
od-

bočíme po cyklotrase 2265 na
Hradecko a pak po cyk-
lotrase 2260 na Kra-
lovice.

Příští pátek
přineseme
další zajímavý
tip na cyklo-
výlet za pozná-
ním: Za poklady
na Petršpurk

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/329a203519/

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.

Hrad Krakovec
byl postaven jako novostavba
poměrně pozdě – kolem roku
1381 Jírou z Roztok, oblíbencem
krále Václava IV. V duchu doby
byl hrad pojat nikoliv jako
strohá pevnost, ale především
jako pohodlné šlechtické sídlo.
Díky kvalitní architektuře a postavení stavebníka se soudí, že
na stavbě se podílela královská stavební huť. Hrad byl později
upraven renesančně a barokně, ale nikdy nebyl významně
přestavěn. V roce 1783 vyhořel a od té doby chátral. V
současné době je hrad zajištěný a lze jej bez obav navštívit.
Na Krakovci pobýval u Jindřicha Lefla z Lažan v roce 1414 Jan
Hus před svým odchodem do Kostnice. Na stráň pod hradem
byla v roce 2011 umístěna jeho pískovcová socha. V sezoně
na hradě probíhají prohlídky a různé kulturní akce. Natáčel se
zde oblíbený pohádkový muzikál Ať žijí duchové, takže
dávejte pozor, jestli nepotkáte Leontýnku nebo rytíře Brtníka!

Kdy se vámpovedena loucepotkat velblouda?

Unikátní arkýřová kaple se nedochovala.

Na trase si užijeme i rychlé sjezdy.

Socha JanaHusapodhradem.

Určitě všichni z nás alespoň jednouviděli pohádkovýpříběh
Ať žijí duchové. Natáčel se nahraděKrakovec a právěna tuto
malebnou zříceninu se dnes vypravíme.Můžemevyužít trasu
po silničkách sminimálnímprovozem, vhodných i pro rodiny
s dětminebo souběžnou trasuúdolímpotoků, kde je spousta
brodůa zejménapodešti obtížnější terén.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:

Kralovice, Kožlany, Uhrovic mlýn,
Machův mlýn, Krakovec, Čistá

Cykloservisy: na trase žádný není
Odkazy:

www.kralovice.cz
www.hrad-krakovec.cz
www.plzenskonakole.cz

Doporučené mapy:
131 Plzeňsko-sever, 124

Karlštejnsko-Křivoklátsko,
Shocart 1:60 000


