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Za bývalou osadou Umíř v srdci přírodního parku Manětínska

Náš výlet tentokrát začneme
na nádraží v Plzni, odkud se
vydáme na západ údolím řeky
Mže do hlubokých lesů Ma-
nětínska. Relativně řídce
osídlený region se může po-
chlubit zachovalou přírodou a
hlavně mimořádně tmavou
oblohou, která už je dnes kvů-
li přespříliš osvětleným lid-
ským sídlům vzácností. Proto
zde byla letos v září vyhlášena
Manětínská oblast tmavé ob-
lohy. Astronomové sem již
mnoho let jezdí na letní pozo-
rování. Díky „zachovalé tmě“
se zde také vyskytuje ne-
zvykle mnoho druhů sov. Jed-
ním z míst, které mohou vyu-
žít jak milovníci noční oblo-
hy, tak noční přírody, je loka-
lita bývalé osady Umíř upro-
střed lesů mezi Nečtinami
a Úněšovem. A pokud by se
vám tedy zdálo, že tento výlet
je na vás příliš dlouhý, můžete
si jej rozdělit na dva a právě na
Umíři přespat. Vychutnáte si
jak výlet na kole, tak úžasnou
noční oblohu nad vámi, kde
můžete spatřit až desetkrát ví-
ce hvězd než třeba v Plzni.
A třeba při tom hledání sou-
hvězdí uslyšíte i houkání ně-
které ze zdejších sov.

Z hlavního nádraží proje-
deme kolem plzeňských řek až
k zoo a odtud po silnici pokra-
čujeme údolím řeky Mže ko-
lem zajímavého vodou vytva-
rovaného pískovcového útva-
ru, Čertovy kazatelny, až do
Města Touškova. Odtud již bu-
deme pozvolna stoupat seve-
rozápadním směrem do obce
Písek. Pak, stále po silnici, mi-
neme Líšťany, projedeme Ná-
klov a pokračujeme směrem
na Pernarec. Po přejezdu Žeb-
rovského potoka si cestu mů-
žeme zkrátit přes vísku Ničo-
vá pěknoupolnícestou.Do Krs
dojedeme po silnici přes Kře-
lovice a Ostrov u Bezdružic.
Celou cestu se můžeme kochat
vyhlídkami do krajiny, neboť
v této jen řídce zalesněné části
Manětínské vrchoviny se po-
hybujeme ve výšce 500-600 me-
trů nad mořem. V Krsech do-
poručuji zastavit u kostela.

Na jeho východní straně jsou
od roku 1874 vloženy do země
dva pískovcové kameny, mezi
které vrhá kostel v pravé po-
ledne stín. Tak lidé dříve mě-
řili přesný čas, podobně jako je
tomu u běžných slunečních
hodin. Po cestě z Krs můžeme
po levé straně zahlédnout
skalní stěnu Polínského
vrchu, po pravé straně stojí za
to odbočit k malému jezírku
jen asi 50 metrů od silnice. Po
překonání komunikace I. tří-
dy do Plzně se dostaneme na
úzkou lesní asfaltku, která se
za Karlovým dvorem stáčí už
jako lesní cesta vlevo a dovede
nás až na Umíř. Kromě po-
zůstatků bývalé osady tu na-
jdete také jeden z bunkrů leh-

ké dělostřelecké obrany, tzv.
„řopíků“, kterých je v oblasti
mezi Štipoklasy a Úterským
potokem opravdu hodně.

Pěkná lesní cesta vás z Umí-
ře dovede až do Plachtína, od-
kud se napřed po silnici, pak
opět po pěkné úzké asfaltce le-
sem vydáme přes Kostelík do
Hubenova. Směrový ukazatel
na rozcestí v Kostelíku stojí za
bližší prostudování. Dříve tu
býval i „provazový barome-
tr“, ale kde je mu teď asi ko-
nec... V Hubenově najdete
u vrat jednoho z domů při
hlavní komunikaci krásný
kamenný kříž – tak ho nepře-
hlédněte! Přes Horní Bělou,
kde je na trase jediná hospo-
da, v níž vaří teplá jídla, se vy-
dáme směrem na Mrtník. Sil-
nice za Mrtníkem těsně míjí
největší kaolinový důl u nás
a možná i ve střední Evropě.
Z míst jen pár metrů u silnice
je možné vidět celý rozsáhlý
důl i zářezy jednotlivých tě-
žebních vrstev místy lehce
zbarveného kaolinu. V jedné

ze zatáček pak ale musíme od-
bočit na červenou turistickou
značku, která nás lesem dove-
de až do Plas přímo k nádraží.
Pokud vám zbyde čas, na-
vštivte některou ze zdejších
památek – unikátní konvent
na dubových pilotech omýva-
ných vodou, sýpku s původ-

ním hodinovým strojem ve vě-
ži nebo hrobku Metternichů.
Už jste tam někdy byli?

Pokud si výlet rozdělíte na
Umíři do dvou dnů, možná
zvládnete dojet až do Plzně. Při
plánování ale berte ohled na

předpověď počasí – úžasně
krásnou hvězdnou oblohu na
Manětínsku můžete totiž
spatřit jen pokud vám to ne-
zkazí mraky. Pokud se budete
chtít dostat do Plzně z Plas vla-
kem, předem si prověřte spo-
jení s kolem. Letos i příští rok
bude probíhat rekonstrukce
trati a tak během výluky pře-
pravují kola jen některé spoje.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start: Plzeň, hl. n.
Cíl: Plasy žst.
Délka: 74 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: trekové či horské

Bývalá osada Umíř
Osada byla založena pravděpodobně už v 17. sto-
letí, a to v nadmořské výšce 608 m n. m. Pů-
vodně tu bylo až osm hospodářů, před II. svě-
tovou válkou zbyly jen čtyři usedlosti. Každá
z nich měla svoji studnu. Nyní zde z původních sta-
veb najdete jen opravenou a nově vysvěcenou
kapličku stojící v místě, kde bývala náves. Z do-
mů tu zbyly jen kusy zdí a teď již zakryté stud-
ny. V roce 1937 byla přes katastr osady vymě-
řena linie opevnění, tak zvaná Plzeňská čára.
Z celkem 51 tehdy postavených řopíků zbylo jen
několik, které ležely v blízkosti obytných stave-
ní. Ty ostatní Němci odstřelili. V osadě žili samí
Němci, a tak ji museli po roce 1945 opustit.
V padesátých letech zde byl zřízen vojenský pro-
stor Dlouhá Louka, do jehož území Umíř náležela. V roce 2013 a 2014 prošel prostor kompletní promě-
nou – je vyčistěn, studny jsou zakryté mřížemi a najdete tu informační tabule i bivakovací přístřešek.

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a
editorka portálu
plzenskonako-
le.cz

Seriál cyklo-
výletů po Plzeňském a Karlovar-
ském kraji vzniká ve spolupráci s re-
gionálním informačním portálem
pro cyklisty plzenskonakole.cz.

Užitečné informace
Občerstvení na trase: Plzeň, Nečtiny (3 km od trasy) – Hostinec na rad-
nici (teplá jídla), Horní Bělá – Hospoda U Šípků (teplá jídla), Plasy – Re-
staurant Rudolf II (teplá jídla)
Cykloservisy na trase: Plzeň, další nejbližší cykloservis je 3 km od trasy
v Kaznějově (Cyklo Matějíček)
Odkazy: http://www.plzenskonakole.cz/cz/osad-umir-1161.htm
http://www.manetinskatma.cz/
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/b103167971/

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/b103167971/KOSTEL v Krsech.

PŮVABNÉ jezírko u Krs.

NEZVYKLÝ ukazatel směru
v Kostelíku.

ŘOPÍK na Umíři.

KAMENNÝ kříž v Hubenově.

V OBLASTI Manětínska si v sedle kola užijete spoustu pěkných výhledů. Foto na stránce: Radka Žáková

Příští pátek:
Za hlinovištěm nad Berounkou


