
pet cyklo 14.9., 12.9.2012 13:18:27  -  Benutzer: smrckovap  -  PROOF

Krajem živých vod kolem Toužimi
Pohodový okružní výlet po cestách z města Toužimi, vhodný i pro děti

Za Posečským
trojpramenem
V jižní části Karlovarského
kraje leží krajina, jejíž kouzlo
můžeme objevit na svých
toulkách o víkendech nebo
dovolené. Uprostřed této ob-
lasti leží malé městečko Tou-
žim. Jeho výhodná poloha ho
předurčuje jako výchozí bod
pro cykloturistiku. Celá ob-
last je zeměpisně vymezena
především Tepelskou vrcho-
vinou, kterou ze západu uza-
vírá pohoří Slavkovský les, z
jihu Bezdružická a Manětín-
ská vrchovina a z východu
Rakovnická pahorkatina. Na
severu se tyčí Doupovské ho-
ry, pozůstatek mohutného
stratovulkánu, dnes známé
spíše jako vojenské cvičiště. Z
hlediska vodopisného je pak
na území povodí dvou řek,
Teplé na západě a zejména pak
Střely procházející téměř ce-
lým územím od západu na vý-
chod. Přestože se tato oblast
vyznačuje vyšší nadmořskou
výškou, jsou zde výškové roz-
díly v terénu díky charakteru
náhorní plošiny relativně
malé, což vytváří vhodné
předpoklady pro nenáročnou
cykloturistiku. Kromě toho,
že je zdejší krajina jako šitá na
míru rekreačním cyklistům,
je doslova přesycena mine-
rálními i prostými prameny.
„Ochutnat“ přírodu tak mů-
žeme prakticky při všech cyk-
lovýletech v tomto regionu.

Vyjížďku začneme na ná-
městí v Toužimi, ve městě,
které leží zhruba třicet kilo-
metrů od Karlových Varů
směrem k Plzni. Do Toužimi
můžeme dojet autem nebo
vlakem z Bečova. Trasa výle-
tu vede z toužimského náměs-
tí, zpočátku Plzeňskou ulicí a
pak silnicí směrem na Teplou.

Hned na první křižovatce se
dáme vpravo, podjedeme pod
mostem a pokračujeme smě-
rem na Teplou. Přejedeme ko-
leje a hned za nimi odbočíme
vpravo. Trasa pokračuje
krásnou lesní cestou až k ryb-
níčku, kde znovu překonáme
koleje a už se blížíme do obce
Poseč.

V obci se držíme stále vlevo
a pokračujeme silnicí do Pra-
chomet. Po necelém kilomet-
ru přijedeme k lesíku, kde nás
informační tabule vybídne k
odbočení doprava k Poseč-
ským kyselkám. Zhruba o ki-
lometr dál pramení tři mine-
rálky. Nejzajímavější na nich
je, že každá má jiné složení
přesto, že pramení velmi blíz-
ko sebe.

Na zahrádku
k prameni Střely
Po ochutnávce lahodných
pramenů se vrátíme zpět na
silnici a pokračujeme až na
náves do Prachomet. Ve vsi se

také držíme stále vlevo. U po-
slední chalupy po levé straně
pramení řeka Střela. Pramen
najdeme na zahradě domku,
kam je turistům vstup povo-
len.

Sedmadevadesát kilometrů
dlouhý tok s plochou povodí
přes 922 km2 patří k nejvý-
znamnějším přírodovědecky
hodnotným tokům Karlovar-
ska. Řeka dříve nazývaná
„Schalotka“, či také „Sázava
Západních Čech“ nebo „Lo-
sosnice“, pramení pod úpatím
Prachometského kopce, právě
v této obci. Zpočátku protéká
Střela krajinou poměrně
rychle a vytváří silně mean-
drující tok vinoucí se staro-
bylými městečky Toužim,
Žlutice a Chyše. Právě díky
dravosti toku pojmenovalo
původní německé obyvatel-
stvo řeku Střelu německým
výrazem „Schnella“, ze které-
ho vzniklo pozdější pojmeno-
vání „Střela“. Po celém toku
řeky nalezneme hojně zbytky
původních mlýnů a pil. Na
Střele, těsně nad městem Žlu-
tice, byla v roce 1965 až 1968
vybudována přehrada s cel-
kovým objemem nádrže přes
15 mil. m3 vody, která v sou-
časné době zásobuje pitnou
vodou široké okolí.

Řeka Střela je zajímavá pro
svoji ekologickou a estetickou
funkci.

V povodí řeky se vyskytuje
mnoho chráněných a vzác-
ných druhů rostlin a živoči-
chů. Nejohroženější a nejpo-
divnější živočich, vázaný

svým životem na bahnité a
písčité náplavy, je mihule po-
toční připomínající vzhledem
malého hada nebo červa s ná-
levkovitými a přísavkovitými
ústy. Právě díky tomuto dru-
hu je území jižně od městečka
Chyše vyhlášeno přírodním
parkem a území patří do sou-
stavy Natura 2000. Krajinář-
sky se jedná o velmi hodnotné
území s řídkým, převážně
drobným osídlením a s řadou
významných turistických ak-
tivit. Park leží v geomorfolo-
gicky pestrém, převážně les-
natém terénu Rabštejnské pa-
horkatiny a Žihelské brázdy a
zahrnuje hluboké údolí se za-
klenutými meandry.

Zastaveníčko
u svatého Blažeje
Cyklotrasa od pramene řeky
Střely pokračuje dále směrem
k obci Bezděkov. Držíme se
vpravo podle silničních uka-
zatelů na Dobrou Vodu a Bra-
nišov. Po levé straně nás pro-
vází mohutný masiv Tře-
bouňského a Branišovského
vrchu. Asi před sto lety na
něm stála malá hvězdárna te-
pelského opata Davida. Poté
nás čeká sjezd do údolí Bezdě-
kovského potoka a následný
výšlap do Branišova. Na návsi
projedeme kolem vzrostlého
chráněného dubu a v zatáčce,
asi půl kilometru za Branišo-
vem, odbočíme k Blažejskému
rybníku s pozůstatky kostela
svatého Blažeje. Pokud bude-

me mít chuť a čas, můžeme si
projít stejnojmennou nauč-
nou stezku a dozvědět se
spoustu zajímavostí o místní
fauně a flóře.

Odtud se pak vrátíme na
silnici a pokračujeme do Ne-
žichova. Pokud se na projížď-
ku vydáme v sobotu, můžeme
vzít i své děti a navštívit míst-
ní biofarmu Belina. Z Neži-
chova trasa pokračuje rovně
směrem k hlavní silnici spo-
jující Plzeň a Karlovy Vary,
kterou opatrně přejedeme a po
pěkné lesní cestě pokračujme
až k dalšímu rozcestí. Zde se

vydáme vlevo a po na konci
lesa už uvidíme první domky
osady Luhov. Projedeme rov-
ně chatovou osadou a na roz-
cestí odbočíme vpravo do Dol-
ního Luhova. Tam se vydáme
vlevo, držíme se dál cyklotra-
sy 2232 a přes koleje pokraču-
jeme do Políkna. Čeká nás tu
mírné stoupání, na jehož
vrchu před sebou už uvidíme
Toužim. Odtud sjíždíme po
vyjeté přírodní cestě loukou
až do města. Na náměstí mů-
žeme zakončit náš výlet v pří-
jemné restauraci U Vladaře,
kde jsou cyklisté vždy vítáni.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Toužim
Délka: 31 km
Náročnost: lehká
Vhodné kolo: treková, crossová
a horská kola

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Toužim – penzion a restaurace „U Vladaře“

Cykloservisy na trase:
Toužim – Cyklosport SR, Plzeňská 465

Vlakové zastávky po trase:
Toužim, Poseč, Luhov

Odkazy:
http://www.krajzivychvod.cz/
Mapa s trasou: http://www.cykloserver.cz/f/ffe1101886/

Příští pátek:
Kamenné kříže

Trasu připravila
Kateřina
Kolářová
z občanského
sdružení
Cesta z města

http://cestazmesta.cz/

Seriál cyklovýletů vzniká
ve spolupráci s regionálním
informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/ffe1101886/

Na Toužimsku si můžeme projet osm místních cyklistických okruhů. Foto: Radka Žáková

Cyklisté rádi ochutnávají prameny podél cesty. Foto: Radka Žáková

U většiny pramenů najdete i hrníček. Foto: Miroslav Landa

Tři prameny Posečské kyselky vyvěrají velice blízko sebe.
Foto: Cesta z města

Blažejský rybník s Třebouňským vrchem v pozadí. Foto: Cesta z města


