
REGION | Na kole za poznáním Start / Cíl: Klatovy
Délka: 60 km / Obtížnost: těžká
Doporučené kolo: horské

Za utajenou
krásou Plánického
hřebene

Z královského
města Klatovy se
do nitra Plánic-
kého hřebenu
vydáme po cyk-

lotrase č. 305 a za vsí Čínov
dále po žluté turistické
značce přes ves Kydliny. Zde
nás zaujme stavba místního
kostela sv. Václava, který
patří mezi nejstarší v Kla-
tovském děkanátu. Hranice
Přírodní parku Plánický
hřeben přejedeme za vr-
chem Lopata, na jehož vr-
cholu se dochovala železná
konstrukce bývalé vojenské
hlásky. Zároveň se nám
otevře krásný výhled na
barokní zámek ve vsi Obyt-
ce. Žlutou turistickou znač-
ku opustíme po náročném
1,5 km dlouhém stoupání,
na kterém si smlsnou
zejména pravověrní bikeři.
V momentě, kdy přijedeme
na lesní křižovatku, dáme se
doleva po neznačené zpev-
něné cestě. Vede po vrstev-
nici a otvírají se z ní krásné
výhledy do údolí a na pro-
tější kopce směrem za Kla-
tovy. Dovede nás k asfaltové
komunikaci z Habartic, po
které se dáme doleva jízdou
z kopce. Po přibližně jed-
nom kilometru téměř na
hranici lesa odbočíme do-
prava a užijeme si další
vrstevnicovou jízdu, která
vede pod vrchem Kostřáb. Je
dlouhá 2,5 kilometru a
končí u asfaltové silnice, po
které pokračujeme vlevo a
následně kolmo projedeme
křižovatku se silnicí II/186
na ves Zbyslav. Místní ori-
ginální rozcestník nás do-
vede přes náves a dále oko-
lo Božích muk ke zdejší

studánce, zasvěcené Panně
Marii Klatovské, nad kterou
byla v 17. století postavená
kaplička. Voda ve studánce
je prý léčivá a váže se k ní
několik pověstí, o kterých se
dozvíme z nedaleké infota-
bule.
Od kapličky pokračujeme

stejným směrem ze Zbyslavi
neznačenou lesní cestou. Po
terénním sjezdu dojedeme
nad ves Pečetín, na samý
okraj Přírodního parku. U
turistického přístřešku, od-
kud je krásný výhled do
okolí, byla roku 2012 vy-
svěcena sv. Hubertovi malá
kaplička. Od usedlosti Hůrka
s výhledem na Němčický
kostel pokračujeme zpět do
lesa až k silnici, kterou pře-
jedeme na polní cestu k
Mlynářovicím. Zde se za je-
zírkem se soškou vodníka a
jeho družky dáme doleva a
po zpevněné cestě dojede-
me přes kopec k lesní kři-
žovatce, po ní se dáme opět
doleva k další studánce. Ta-
ké nad ní byla vystavěna
malá kaplička zasvěcená sv.
Václavovi. Voda vyvěrající
odtud měla léčivé účinky, a
proto byly poblíž v 19. sto-
letí vystavěny lázně. Ty na-
vštěvoval také František
Palacký. Lázně ale po zása-
hu bleskem vyhořely a na
jejich místě byla vystavěna
hájenka. Ta nyní chátrá a
vstup do ní je pod hrozbou
odnětí svobody zakázán. Je
ke škodě, že i současný stav
vody ve studánce není dob-
rý a věru nevybízí k napití.
Po cestě za hájenkou doje-
deme k rozměrnému ka-
meni, historka vytesaná
přímo na jeho boku vzka-

zuje, že odtud roku 1848
hlásal lidu František Palac-
ký. Cestou zpět pod Struha-
delským vrchem dojedeme
k asfaltové silnici, po ní do-
prava do obce Mlýnské
Struhadlo. Projedeme přes
náves s kapličkou a památ-
níkem obětem obou světo-
vých válek až na její konec
a asi po 500 metrech odbo-
číme ze silnice doprava na
lesní cestu. Dobývači vr-
cholů mohou dojet až na
kótu Na Buči k radioteleko-
munikačnímu stožáru. Lesní
cesta vede dál pod vrchem
Buzrakov až ke tvrzi Kratice.
Po silnici dojedeme do
města Plánice, kde máme
jedinou možnost občer-
stvení na trase.
Z Plánice pokračujeme po

žluté turistické značce ko-

lem kostela sv. Blažeje a
muzea věnovanému zdejší-
mu rodákovi a českému vy-
nálezci Františku Křižíkovi.
Ta nás dovede až pod Vra-
covskou horu. Je odtud
krásný výhled, zejména do
míst, kam zanedlouho po-
jedeme. Následný sjezd je
hodně strmý, dbejme zde
zvýšené opatrnosti! Žlutou
turistickou značku dočasně
opustíme v malé osadě
Vracov, kde se dáme doleva
po cestě vedoucí mezi ryb-
níkem a památnou lípou. Po
ujetí jednoho kilometru
odbočíme vpravo a nezna-
čená zpevněná cesta nás
poté provede kolem Přírod-
ní rezervace Jelení vrch. Na
ploše 11 hektarů se dochoval
přirozený zbytek smíšeného
listnatého lesa s lípou, ty-

pický pro Pošumaví. Rezer-
vace je označena dvěma
červenými pruhy na kme-
nech stromů a veřejnosti
vstup za ně není dovolen.
Na žlutou turistickou znač-
ku se opět napojíme v Ha-
barticích. Projedeme kolem
kostela sv. Petra a Pavla a
bývalé školy a následně vy-
stoupáme do nejvyššího
bodu dnešního výletu – k
vysílači Barák. Z cesty kou-
sek pod ním si užijeme
krásného výhledu na město
Klatovy.
Ze žluté sjedeme po ujetí

přibližně 600 metrů odbo-
čením vlevo na úzkou ne-
zpevněnou lesní cestu, ze
které po dalších asi 300
metrech odbočíme vpravo
dolů kolmo přes vrstevnice
lesním průsekem. Dovede

nás přímo ke kapličce se
studánkou Klenovka. Váže
se k ní pěkná pověst o les-
níkovi Klenovcovi a vlčici.
Vrátíme se kousek zpět na
cestu a dáme se vpravo, po-
jedeme po nezpevněné ces-
tě asi 1 kilometr, až se spo-
jíme s cestou zpevněnou
štěrkem a kameny. Po ní
pokračujeme vpravo sjez-
dem až k výjezdu z lesa a
při průjezdu kolem rybníku
Netopýr opustíme hranice
Přírodního parku Plánický
hřeben. Projedeme Hoštice,
pokračujeme vlevo k od-
bočce na Nový Čestín ke
stejnojmennému zámečku a
kapli Nejsvětější Trojice.
Obě budovy chátrají. Kolmo
přejedeme silnici I/22, v
Mochtíně se napojíme na
cyklotrasu 2277, ta nás pro-
vede Spáleným lesem okolo
bývalého popraviště
z 2. světové války, kde je
vybudován pomník. Ná-
sledně se po cyklostezce č.
38 dostaneme k výchozímu
bodu do centra Klatov.
Příští pátek přineseme
tip na cyklovýlet
„Za čedičovými vrchy
a na Kozinec“.

Dnešní výlet nás provedePřírodnímparkem
Plánickýhřeben, pojedemepřevážněpone-
značených lesních cestách ahodně terénem,
navštívímemísta s krásnými výhledydokraje,
tři studánky s kapličkami aněkolik přírodních
zajímavostí. Díkyneznačenýmcestámmůže-
me chápat toto toulání jako cestování za uta-
jenoukrásou ahlavně si tímto výletemodpo-
činemeod civilizace. Celkovépřevýšení je
značné améně trénovaní cykloturisté nechť si
raději vyčlení na tuto trasu celý den. Akdov
dnešnímoderní dobědisponujeGPSpřístro-
jem,může si výrazněulehčit orientaci tím, že
si trasu stáhnepomocí funkce export dat na
níže uvedeném internetovémodkazu. .

Plánický hřeben

Přírodní park Plánický hře-
ben byl vyhlášen chráněným
územím v roce 1979, se svojí
rozlohou 7851 hektarů se
rozpíná východně od Klatov
a tvoří migrační křižovatku
mezi Brdy, Blatenským po-
hořím a Šumavou. Prakticky
jím neprochází žádná zna-
čená cyklotrasa a jen jedna
značená turistická trasa.
Tím pádem nabízí pro cyk-
loturisty bezpočet expedič-
ně zaměřených možností,
jak si se svým kolem dosyta
užít lesních cest, s mini-
mální možností setkat se tu
s davy výletníků, jak je tomu
právě na Šumavě a nyní i v
Brdech. Větší šanci na se-
tkání zde budeme mít se
zdejšími obyvateli, se srn-
kami a zajíci. Při pohybu na
kole tudíž respektujme to,
že jsme hosty v jejich do-
mově. Dominantou Plánic-
kého hřebene a poznávacím
znamením z výhledů ze ši-
rokého okolí je vysílač Ba-
rák, na stejnojmenném
vrchu (706 m n. m.). Seve-
rovýchodním směrem od
města Plánice tento Přírodní
park pokračuje pod názvem
Kákov – Plánický hřeben.

Trasu připravil
Zdeněk
Šnejdar,
milovník
cyklistiky
všeho druhu
a znalec regionu v podhůří
Šumavy.
Seriál cyklovýletů v Deníku

vzniká ve
spolupráci
s regionálním
informačním
portálem pro

cyklisty plzenskonakole.cz.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/4d7b206339/

Zcest poPlánickémhřebenu jsou krásné výhledy.
Občerstvení

na trase: Plánice
Cykloservisy:

na trase žádný není
Odkazy:

http://www.planicko.cz/tipy-
na-vylety/prirodni-zajimavosti/
http://www.sumava.cz/objekt

_az/5576-prirodni-park-
planicky-hreben/

Kaplička sv. Huberta nadPečetínem. Zvonička a křížek ve Zbyslavi.

Palackéhokámen.


