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Podzimní Plasy a okolí jsou i ze sedla kola zajímavé
Trasa vede zajímavými místy dostupnými na kole, je trochu kopcovitější stejně jako krásná příroda v okolí Plas

Výhled na meandry
Střely, šestiboká
kaple v Mladoticích
Trasa začíná příjemným sjez-
dem z nádraží v Plasích na
parkoviště u kruhového ob-
jezdu v centru města. Zde se
napojíme na modré turistické
značení, které nás převede
přes novou lávku k západní
straně kláštera. Klášter Plasy
je úžasný komplex budov a za-
slouží si alespoň půldenní
prohlídku. Dnes však klášter
mineme a pokračujeme Lipo-
vou ulicí směrem do Horního
Hradiště. Zajímavý je průjezd
po silnici domem – jde o budo-
vu náležející ke komplexu bý-
valé železářské huti sv. Kli-
menta, která ke konci 19. sto-
letí zanikla, když se železná
ruda musela dopravovat ze
vzdálenějších oblastí a výroba
se celkově prodražovala.

Dále se silniční rovinka pro
nás cyklisty začne měnit v
pěkně strmé serpentiny. Po-
čítejme asi tak s 1,5 km úse-
kem, kdy se pěkně zapotíme.
Ale jak říkají zkušení cyklo-
turisté: není kopec, který by
se nedal vytlačit. Odměnou
nám bude možnost na hřebeni
na konci lesa odbočit doleva
po lesní cestě a najít krásné
výhledy na meandrující řeku
Střelu. Doporučujeme zapar-
kovat kolo na začátku lesní
cesty a jít na vyhlídku bez ko-
la. Bohužel někteří lidé toto
zákoutí využívají k odložení
nepotřebných věcí. Výhled na
Střelu však stojí za to.

Do obce Horní Hradiště je to
po silnici jen kousek. Dále po-
kračujeme do Mladotic, kde si
uděláme krátkou zastávku,
abychom si prohlédli nádher-
nou barokní kapli, která je vi-
dět již z mostu při příjezdu do
Mladotic na pravé straně. Je
to šestiboká kaple Panny Ma-
rie z roku 1710 vystavěná pod-

le návrhu Jana Blažeje
Santiniho-Aichela, nyní kul-
turní památka. Rukopis slav-
ného architekta je zcela čitel-
ný a úžasný. Zahrada, kde je
kaple umístěna, někdy bývá
veřejnosti přístupná, stejně
jako kaple. Její zdobený
vstupní portál však není od
vrátek zahrady vidět, kapli
musíte obejít až na jižní stra-
nu.

Křížový a smírčí
kámen ve Strážišti
Pokračujeme po silnici do ob-
ce Strážiště. Zde si uděláme
malou odbočku – ke křížové-
mu kameni – napojíme se na
zelené turistické značení, na
nezpevněnou cestu vedoucí k
železniční zastávce Mladoti-
ce. Cesta jde stále z kopce a asi
po 150 metrech uvidíme po
pravé straně mezi stromy kří-
žový kámen. Ten je často
označován v literatuře jako
„smírčí“, ale byly jsme pouče-
ny, že ten pravý smírčí kámen
je ve Strážišti na malebném
hřbitově s barokním kostelí-
kem. Takže návrat do kopce
zpět na silnici a ke kostelíku.
Tam skutečně na severní
straně obvodové zdi kostela,
za ozdobnou deskou hrobu, je
viditelný kámen – údajně pra-
vý smírčí kámen.

Vrátíme se zpět přes obec
Strážiště na silnici vedoucí
směrem do Žihle. Když přije-
deme do místa nazývaného
Velká Černá Hať, mineme ze-
mědělský areál, odbočíme na
konci vsi vpravo a pojedeme
po asfaltové cestě do Chrášťo-
vic. Chrášťovice jsou pěkně
upravené, na návsi mají nejen
zvoničku se šindelovou stře-
chou, ale také koupaliště se
skluzavkou pro děti. Nádhera.

Odlezelské jezero
Po silnici dojedeme do ves-
ničky Odlezly, kde je známé
Odlezelské jezero. K němu od-
bočíme ze silnice za mostem
vpravo (cesta je značena smě-
rovkami), přejedeme opatrně
koleje (u nich zajímavá ska-
liska lemující železnici) a
směrovka nás navede vpravo
až k jezeru. I na podzim tu bý-
vá krásně. Jezero se vytvořilo
sesuvem půdy po vydatných
deštích v roce 1872. Až si vy-
chutnáme pohled na jezero,
které vzniklo přehrazením
Mladotického potoka, vrátí-
me se zpět na silnici a pokra-
čujeme do Žihle.

Bába a Dědek v lese
Žihli projedeme od východu k
západu až k nádraží, tam jsou
na křižovatce turistické smě-
rové tabule. Jedna z nich nám
říká, že po žlutém značení nás
po 2 kilometrech čeká Dědek.
Ale pozor, nečekejme žádného
důchodce. V lese za Žihlí jsou
totiž úžasné žulové kameny,
menší či větší, skalní městeč-
ko, viklan, a také právě ob-
rovské kameny, kterým se ří-
ká Bába a Dědek. Lesní cesta
ke kamenům je sjízdná pro
cyklisty, ale při vlhčím počasí
dejte prosím pozor, na cestě
jsou místy kořeny a kameny,

které mohou být kluzké. Mís-
to si rozhodně nenechte ujít, v
blízkosti je přístřešek, lavič-
ka, stůl, kde je možné posva-
čit. Odpadky si ale odvezete s
sebou.

Románský kostel
v Potvorově
Stejnou cestou se vrátíme do
Žihle až na její východní okraj
a za zemědělským areálem s
bioplynovou stanicí odbočí-
me po silnici na Potvorov. V
Potvorově je unikátní román-
ský kostel sv. Mikuláše s věží
pozdějšího data. Kostel je již z
velké části opraven a jeho ob-
hlídka rozhodně stojí za to. I
zde se dá odpočinout a těšit, že
už máme dvě třetiny cesty za
sebou. Čekají nás nyní spíše
sjezdy a jen minimum kopců.

Z Potvorova jedeme po malé
silničce do Bukoviny a dále
směrem na hlavní silnici do
Mariánského Týnce. Na kři-

žovatce však hlavní silnici
přejedeme na polní cestu, asi
po třech stech metrech se na-
pojíme na červené turistické
značení a po něm pojedeme na
další křižovatku v místě zva-
ném Sokolka, kde je křížení s
hlavní silnicí směr Plasy –

Kralovice. Zde prosím při
přejíždění silnice jeďte velmi
opatrně, provoz je zde dost
rychlý a docela hustý. Pokra-
čujeme po červeném značení
lesem až do Plas, kde vyjede-
me u nové budovy Městského
úřadu v Plasích. Sjedeme po
silnici na parkoviště u kruho-
vého objezdu a pokračujeme
již známou cestou do kopce na
nádraží, kde naše trasa končí.
V nohách budete mít přibliž-
ně 45 kilometrů a v duši snad
pěkný pocit z hezké vyjížďky.
Důležité je, aby vyšlo počasí a
ještě důležitější, abyste se
vrátili v pořádku. Tak pěkný
výlet a kopcům zdar!

Na kole můžete projet částí bývalé železářské huti. Foto na stránce: Jana Hříchová

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=137081

Mladotice – kaple

Strážiště – smírčí kámen

Strážiště – křížový kámen

Žihle – Dědek a mladá cyklistka

Odlezly

Příští pátek: Kolem skalních mís
v Sedmihoří

Start a cíl:
Plasy, železniční stanice
Délka okruhu: 45 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské, trekové,
crossové

Užitečné rady:
Občerstvení na trase: restaurace U Kiliána v Žihli
Vlakové zastávky: Plasy, Mladotice, Žihle
Odkazy na další informace:
http://www.dolni-strela.cz/turisticke-informace/tipy-na-vylety/
http://www.plzenskykraj.kct.cz/
http://jizdnirady.idnes.cz

Trasu připravily Eva Holá a Jana Hří-
chová, aktivní členky komise cyklo-
značení KČT v Plzeňském kraji.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském a
Karlovarském kraji vzniká ve spolu-
práci s regionálním informačním por-
tálem pro cyklisty plzenskonakole.cz


