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Za poklady na Petršpurk
a po stopách
selské rebelie

Z ačínáme v Žihli
u kostela a obec
opouštíme po
cyklotrase 39.
U Chvojkovského

mlýna trasa odbočuje ze
silnice do lesa a po třech
kilometrech dojedeme na
rozcestí Ostrovec. Dáme se
cyklotrasou 351, projedeme
Ostrovcem a po hrázi Štiko-
vého rybníka. V lese po levé
straně jsou po naučné stez-
ce dostupné lomy po těžbě
žuly, která se odtud vozila
na stavbu železničních tratí
v okolí, ale i do Prahy. Za
Krtským rybníkem se do-
staneme k chatové kolonii
před Jesenicí, po levé straně
vidíme Velký rybník, který
má 45 hektarů a slouží pře-
devším k rekreaci. U hráze
se držíme zelené turistické
značky, protože značená

cyklotrasa by nás
vyvedla do nepře-
hledné zatáčky na
silnici I/27 s nepří-
jemným provozem.
Na silnici tak vyjedeme až
v obci u benzinové pumpy.
Tam také můžeme navštívit
zdejší vlastivědné muzeum
nebo infocentrum. Jinak
projedeme Jesenicí směrem
na Žatec, na konci obce do-
poručuji použít souběžnou
stezku vedoucí ke hřbitovu.
Tady silnici opatrně přeje-
deme a po žluté turistické
značce se vydáme cestou
přes pole. Vjedeme do lesa
a hned poté odbočíme do-
prava na asfaltovou silničku.
Po dvou kilometrech vyje-
deme na silnici a jsme v
Petrohradu.
Obec bývala střediskem

rozsáhlého panství, později

centrem pěstování
chmele a mnozí z pamětní-
ků zažili zdejší chmelové
brigády. Na návsi odbočíme
doleva a pak opět doleva a
jsme u zámku. Zámek je
hezká barokní stavba, ne-
dávno opravená. V současné
době se zde nachází psychi-
atrická léčebna. Kolem
zámku vede červená turis-
tická značka na hradní vrch
se zbytky hradu Petersburg.
Cesta je dosti nepohodlná,
takže je možná lepší kolo na
vhodném místě zamknout
ke stromu a pokračovat ko-

lem plotu zámec-
kého areálu. Mineme
hřbitov a na konci
parku se po levé straně
objeví obrovský strom.

Je to Selský dub, u kterého
se prý scházeli vzbouření
sedláci
v roce 1680. Dub je údajně
900 let starý, má výšku
28 metrů, obvod kmene
9 metrů a je chráněný stá-
tem.
Odtud máme další, trochu

pohodlnější možnost, jak se
dostat po červené značce na
hradní vrch, než z druhé
strany. Dál pokračujeme
úzkou silničkou a na kraji
pole po pravé straně pak
uvidíme mohutný, 135 cen-
timetrů vysoký, smírčí kříž.
Poté následuje sjezd do
Stebna, po levé straně má-
me rybník, ve kterém se lze
v létě osvěžit. Na návsi po-
kračujeme doleva po červe-
né a hned po 500 metrech
doprava po asfaltové silnič-
ce směrem na Blatno. Před
Blatnem vlevo pod hrází
vodní nádrže je nenápadný
pahorek, na mapách znače-
ný jako Mlýnský vrch (417
m n.m.). Tady někde se
odehrálo dne 26. dubna
1680 střetnutí vzbouřených
sedláků s vojskem. Ano,
právě těch povstalců, co se
scházeli u Selského dubu,
posílených poddanými z
plaského a rabštejnského
panství. Boj zahájili sedláci
a jeden z prvních výstřelů
trefil krajského hejtmana do
klobouku. Dál už bylo střet-
nutí v režii vojenských veli-
telů a výsledek byl předem
jasný. Údajně padlo kolem
50 povstalců, dalších 10 pak
bylo po soudním procesu
popraveno. Bylo to tehdy

nejkrvavější střetnutí v Če-
chách, ale nikde se o něm
nedozvíme.
Pak už přijedeme do

Blatna. Tady máme dvě
možnosti – v případě do-
statku času a sil pokračuje-
me po cyklotrase2152 do
Tisu. Je zde ale náročné, asi
tři kilometry dlouhé stou-
pání, i když po asfaltu.
V Tisu nad kostelem se pak
můžeme občerstvit ve zná-
mé cykloturistické hospůd-
ce. Odtud pak dál vede trasa
2161 lesem téměř po vrs-
tevnici. Pak odbočí vlevo
a klesá strmě terénem do
Žihle. Méně zkušeným
jezdcům doporučuji tento
úsek vynechat a dojet až na
silnici z Rabštejna do Žihle
– tady se svezete ze stejné-
ho kopce, ale pohodlněji.
Pokud se nám z Blatna ne-

chce do kopce, dáme se po
silnici přes Velečín, na roz-
cestí Ostrovec si najdeme
cyklotrasu 39, odtud do
Žihle už to známe.
Příští pátek přineseme
tip na cyklovýlet
„Za utajenou krásou Plá-
nického hřebene“.

Dnešní trasa vedemírně zvlněnoukrajinou, bez výrazných
stoupání a sjezdů, takžemůžemevzít na výlet i děti nebomé-
ně zdatnékamarády. Podíváme sedomíst spíše opomíjených
abudete určitě překvapeni, co všechno je tadyk vidění.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/7352205392/ Selský dub jen tak někdoneobejme.

Skrovné zbytky Petršpurku
s úchvatnýmvýhledem.

Petrohrad
Na skalnatém vrchu nechal
své sídlo postavit kolem
roku 1358 Petr z Janovic
a nazval ho po sobě –
Petersburg (Petršpurk).
V roce 1559 byl hrad již
neobyvatelný, takže si
Kolowratové pod kopcem
postavili renesanční zámek.
Pozdější majitelé,
Černínové z Chudenic,
zámek přestavěli
v barokním slohu a na zbytcích hradu vystavěli kruhovou,
zdaleka viditelnou kapli. Protože se myslelo, že zřícenina
hradu ukrývá poklady, Černínové i další hledači pokladů
zbytky hradu důkladně rozkopali a změnili je v ruinu.
Každopádně stojí za to se na kopec vypravit kvůli skvělému
rozhledu.
Zámek je nepřístupný, ale v parku roste spousta starých
krásných stromů. Park je bohužel devastován pastvou
dobytka. Jeden kilometr severně stojí u silnice bývalý
panský pivovar, památkově chráněná stavba architekta
Josefa Zítka, z roku 1863. V roce 1967 se zde přestalo vařit
pivo. Od té doby není budova využívána a tak chátrá.

Užitečné
informace

Občerstvení na trase:
Žihle, Jesenice, Blatno, Tis
Cykloservisy na trase:

na trase nejsou.
Odkazy:

www.jesenice-ra.cz
www.blatno-lounsko.cz
www.plzenskonakole.cz

Doporučené mapy:
23 Doupovské hory,
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.Cyklisty vyhledávaná hospůdka v Tisu.

Cesta smíšeným lesem je zvláště v létě příjemná.


