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Za Kožichem a Čertovým břemenem – bude horko jako v pekle

Při dnešní trase se určitě po
cestě pěkně zahřejeme, čeká
nás stoupání k rozhledně Ko-
žich, lezení po buližníkovém
hřbetu zvaném Čertovo bře-
meno, zřícenina hradu Skála a
jiná zajímavá místa. Bude
však čas i na vyhlídková mís-
ta a kochání se naší pěknou
krajinou.

Lípa a kaplička
pod Ticholovcem,
zřícenina hradu
Skála
Dnes startujeme z Přeštic ze
železniční stanice, která je na
vyvýšeném místě, začínáme
tedy sjezdem na přeštické ná-
městí, to je příjemné. Na jižní
straně náměstí se dáme ulič-
kou V Brance, přejedeme pod
kostelem po lávce přes řeku
Úhlavu. Zde na pravé straně se
lze i vykoupat, pravý břeh ře-
ky je pěkně upraven. Alejí do-
jedeme až do Příchovic a po
hlavní silnici středem obce
dojedeme k Příchovickému
potoku. Zde odbočíme doleva
a podél potoka jedeme vý-
chodním směrem po cyk-
lotrase číslo 2188 pod místní
vrchol s názvem Ticholovec až
ke kapličce sv. Anny s chrá-
něnou lípou starou přibližně
250 let. Místní pověst říká, že
v roce 1742 zde byli pohřbeni
vojáci a na jejich mohylu byla
vysazena právě tato lípa. Po
několika letech našel místní
sedlák při orbě na poli po-
kladnici s penězi a z části pe-
něz pak byla u lípy postavena
kaplička. V současnosti je
kaplička pěkně opravena, a až
k ní dojedete, tak si nezapo-
meňte všimnout, jak kamen-
ný kříž na střeše podpírá vě-
tev lípy, jako doklad toho, že lí-
pa a kaplička k sobě patří ode-
dávna.

Pokračujeme po cyklotrase
do obce Kucíny a tam se napo-
jímenacyklotrasučíslo2188A.
Napřed vede trasa po místní
silničce s asfaltovým povr-
chem do Radkovic, později
přejde do lesa a tam po lesní
cestě a mírném stoupání doje-
deme k turistickému ukaza-
teli: Skála – zřícenina. Zde do-

poručujeme kola ponechat,
uzamknout a jít bez kola asi
30 metrů strměji do kopce
vpravo stranou od cesty, kde
se nachází zajímavá zřícenina
dvojhradí Skála na buližníko-
vém hřebeni. Sice ze zbylých
stěn hradu není výhled do kra-
je, ale samotná zřícenina stojí
za prohlédnutí a lze zde poří-
dit i zajímavé fotografie. Skal-
ní město v okolí hradu je od
roku 1976 chráněno jako pří-
rodní památka Loupensko.
V místě je i hnízdiště vzácné-
ho výra velikého. Snažili jsme
se zjistit, jak vznikl název ob-

lasti Loupensko, zda je to od
loupežníků, kteří zde žili v
15. století, nebo se v místě ně-
co loupalo, např. kůra stromů.
Přesného původu názvu jsme
se ale nedopátrali. Místo je za-
jímavé také tím, že údajně zde
kolem roku 1400 bylo při do-
bývání hradu Skála poprvé
v Čechách použito vojenské
dělo.

Po prohlídce hradu pokra-
čujeme na kole po lesní cestě
ještě mírně do kopce, ale brzy
se cesta zlomí a čeká nás pří-
jemný sjezd na silnici v loka-
litě Zálesí, kde na první křižo-
vatce odbočíme vlevo podle
cykloukazatele na Horšice, na
cyklotrasu číslo 2189. Proje-
deme Horšice a dále až do Le-
tin. Přijedeme na křižovatku
s hlavní silnicí číslo 117. Od-
bočíme doleva a pojedeme asi
200 metrů po této hlavní silni-
ci. Na křižovatce tvaru Y od-
bočíme vlevo na vedlejší sil-
nici vedoucí do Libákovic –
cyklotrasa číslo 2187.

Rozhledna Kožich
u Libákovic
a Čertovo břemeno
Na začátku obce Libákovice
nás cykloznačení upozorní na
nutnost odbočit vpravo na
rozhlednu Kožich ve vzdále-
nosti 1 kilometr. Rozhledna je
sice na kopci, ale výhled z ní je
tak fantastický, že námahy ur-
čitě nebudete litovat. Cesta je
dobře značená.

Přes kopec Kožich vede ta-
ké naučná stezka Čertovo bře-
meno. Vydáme-li se od roz-
hledny severním směrem po
naučné stezce, najdeme v lese
dobře označený skalní buliž-
níkový hřbet zvaný Čertovo
břemeno. Pověst říká, že kdy-
si dávno chtěli čerti získat du-
ši místního poustevníka, ale
on chtěl napřed, aby donesli
velké kameny až z Plzně na
stavbu kapličky. Čerti letěli
pro kameny a při zpáteční ces-
tě viděli požár vesnice Libá-
kovice, slyšeli kokrhání ko-
houtů. Brali to jako znamení,

že poustevníka nedostanou.
A tak se vztekle svého břeme-
ne – kamenů – zbavili právě
nedaleko kopce Kožich. Od-
hodili kameny za letu, a tak
vznikl skalnatý hřeben, který
se dnes nazývá Čertovo bře-
meno. Skála je zajímavě roz-
pukaná, najdeme v ní i malou
jeskyňku, převisy i menší
viklan. Dále na značené nauč-
né stezce najdeme kapličku
Panny Marie, která byla v ro-
ce 2003 opravena a vysvěcena,
cesta k ní je i na kole dobře pří-
stupná.

Potštejn a gloriet
na Františku
Od kapličky sjedeme zpět
z kopce znovu na silnici ve-
doucí do Letin – cyklotrasa
číslo 2187. Dojedeme do Letin,
kde se můžeme zastavit v nově
otevřeném minipivovaru,
a dále pokračujeme do Žinkov
po cyklotrase číslo 2143. V Žin-
kovech se můžeme občerstvit
jak v restauraci na náměstí
(možnost venkovního poseze-
ní, kde lze mít kola pod dohle-
dem), tak u zámku. Zámek
s parkem jistě stojí za pro-
hlídku, ale to už by mohl být
další samostatný výlet. My
nabízíme od rybníka po žlu-
tém turistickém značení vy-
stoupat lesem ke zřícenině Po-
tštejn. Sice budete kolo asi
100 metrů tlačit do kopce le-
sem, ale na hřebeni si můžete
prohlédnout zříceninu hradu
Pot-štejn, ze kterého se ještě
zachovaly valy, příkopy a zdi.
A dále po žluté objevíte stavbu
připomínající klobouk – glo-
riet na Františku, tzv. templ.
Je to napodobenina antického
chrámu. Vypadá jako klobouk
na 8 sloupech. Templ vše-
obecně bývá místo pro boho-
služby, zpěv, přemýšlení. Zde
je to pěkné místo k odpočinku,
které bylo kdysi využíváno

žinkovským panstvím. Po-
stupně byla stavba pobořena a
rozebrána, zůstala část sloupů
bez střechy. Celková rekon-
strukce templu proběhla v le-
tech 2007-2008. Vzhledově vám
to možná připomene obdob-
nou stavbu v Koutu na Šuma-
vě zvanou také Klobouk. Ale
my jsme teď nad Žinkovy a po
upravené širší lesní cestě dále
dojedeme na místo zvané
Františkov, kde je křížení ně-
kolika cest. Pokud bychom
se chtěli vykoupat, museli
bychom pokračovat po turis-
tické žluté k Novému rybní-
ku, kde je i kemp a restaurace
s pěkným venkovním poseze-
ním. Pokud se nám chce již na
silnici s menším provozem,
pokračujeme sjezdem k silni-
ci, kde se napojíme na cyk-
lotrasu číslo 2042, která nás
dovede až do města Nepomu-
ku. V Nepomuku stojí za pro-
hlédnutí upravené náměstí,
které je pěkně svažité. Kdyby
vám vyšel čas, můžete popojet
ještě k zámku na Zelené Hoře,
dominantě v širokém okolí.
Některé víkendy zde dokonce
jsou prohlídky interiérů a ta-
ké míst, kde se točil film Černí
baroni. Na nepomuckém ná-
městí je také více možností pro
občerstvení.

Na závěr výletu zbývá již jen
dojet asi 2 kilometry do Dvor-
ce, části Nepomuku, kde je že-
lezniční stanice a také náš cíl.
Tak pěkné počasí pro váš vý-
let.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start: Přeštice – železniční st.
Cíl: Nepomuk – železniční stanice
Délka: 45 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské, trekové,
crossové

Příští pátek: Za bečovskou
botanickou zahradou
a korkovníkem pana Kodýtka

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Žinkovy – restaurace Zlatý jelen; Autokemp Nový rybník Nepomuk – mezi
Žinkovy a Nepomukem
Odkazy: http://www.rozhlednovymrajem.cz/kozich/
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/8c7f163445/
Trasa výletu vede částečně po turistických trasách bez značení
cyklotrasy. Dbejme tu pozornosti, zejména při sjezdech. Pěší turisty
nesmíme na kole ohrozit!

Vrch Kožich
je ve výšce 584 m n.m. a
v roce 2007 zde byla po-
stavena stanice mobil-
ního operátora s vyhlíd-
kovou plošinou. Roz-
hledna má dvě velké vý-
hody: je z ní krásný kru-
hový výhled do okolí a je
celoročně přístupná. Z
plošiny ve výšce 20 me-
trů je vidět Brdy, Šuma-
vu, Český les a samo-
zřejmě také Radyni. S da-
lekohledem jistě najdete
i Poledník a Plešivec. V
poslední době na plošině
přibyly pěkné orientační
tabule s popisy okolních
a vzdálenějších kopců a
vesnic. Orientace je díky
nim pak snadnější a za-
jímavější.

GLORIET na Františku u Žinkov. Foto na stránce: Jana Hříchová a Eva Holá

Trasu připravily Eva Holá a Jana
Hříchová, aktivní členky komise
cykloznačení KČT v Plzeňském kraji.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském
a Karlovarském kraji vzniká ve spo-
lupráci s regionálním informačním
portálem pro cyklisty plzenskona-
kole.cz.

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/8c7f163445/KAPLIČKA pod Ticholovcem.

KAPLIČKA Panny Marie – Čer-
tovo břemeno.

HORŠICE – kostel sv. Matěje.

KAPLIČKA pod Ticholovcem.


