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Za hliništěm nad strmým svahem řeky Berounky

Tentokrát se vydáme na sever
Plzeňského kraje, na Radnic-
ko, oblast rozkládající se nad
prudkým svahem řeky Be-
rounky. Naším cílem bude
místo, které se v minulosti na-
cházelo téměř u každého lid-
ského sídla, místo, kde se tě-
žila a často i zpracovávala hlí-
na. Vypravíme se na místo,
kterému se říkalo hliniště ne-
bo také hliník.

Náš výlet tentokrát začne-
me na nádraží v Radnicích,
odkud se vydáme k Cukrovic
mlýnu na Radnickém potoce.
Odtud vede pěkná polní cesta
značená zelenou turistickou
značkou. Pokud byste se tudy
chtěli vydat v deštivějších
podzimních dnech, můžete se
pod Kamenec dostat z Radnic i
po silnici. Jen pár metrů od
silnice najdete infotabuli, kde
se dovíte, co jedinečného na
zdejšískáleotočenékjihuipod
ní roste a žije. Možná budete
překvapeni stejně, jako jsem
byla já. V Kamenci nás čeká
stoupání směrem ke Svinné.
Krátkým, ale prudkým kop-
cem vjedeme do údolí, kde se
dříve těžilo. Bývalé ubytovny
horníků nebo vstup do bývalé
štoly v zatáčce za Kamencem
jsou toho důkazem.

Ještě než začnete sjíždět do
Svinné, přibrzděte. Ze silnice
vede cesta k Novému zámku,
který právě prochází rekon-
strukcí. Současný stav může-
te srovnat s tím dřívějším na
infotabuli u kapličky na návsi.

Je to velký rozdíl! V o poznání
horším stavu je kostel v neda-
lekých Vojenicích. Možná
proto, že Vojenice jsou trochu
stranou dění. Krásný vstupní
portál by zdejšímu kostelu
mohly závidět jiné, již opra-
vené kostely.

Při stoupání do Prašného
Újezda se nejspíš zapotíte, za-
to cesta do Chlumu už tak ná-
ročnánení.Chlumjevískanad
strmým svahem Berounky a
jen kousek za ní jsou na čer-
vené turistické značce dvě
pěkné vyhlídky do údolí na
druhýbřehřeky.Zjednéznich
je vidět novodobá privátní
pevnost a vedle ní, blízko ko-
rytu řeky pak půvabný koste-
lík sv. Petra a Pavla. K oběma
vyhlídkám ale nejspíše bude-
te muset kolo tlačit.

Z Chlumu se vydáme dále po
cestě, která sleduje červenou
turistickouznačkusměremna
sever k hliništi. Nachází se
přímo u cesty necelý kilometr
od Chlumu. Je odtud hezký vý-
hled do krajiny, tak pokud má-
te chuť udělat si piknikovou
zastávku, můžete se při svači-
ně kochat i krásnou vyhlíd-
kou. Zvláště v létě vás čeká

pěkný sjezd do údolí, zprvu
nezpevněnou, pak ale pěknou
polní cestou do Zvíkovce.
Zdejší zámek si můžete pro-
hlédnout jen zvenčí. Za podí-
vání stojí i kostel na pěkně
upravené návsi s vtipným tu-
ristickým rozcestníkem.

Další přírodní zajímavost
při cestě, tisový les u Terešo-
va, je s kolem špatně přístup-
ný. Různě velké tisy, z jejichž
větví se pro jejich pružnost dě-
laly dříve luky, jsou volně ro-
zesety po lese a tak byste mu-
seli chvíli hledat, než najdete
pár starších exemplářů blízko
sebe. Na semenáčky ale nara-
zíte už na kraji lesa. V Terešo-
vě vás možná zaujme nově
opravený kamenný most u
rybníčka. Podobné najdete
spíš na jihu Evropy ve Středo-
moří.

Cesta z Biskoupek přes Vej-
vanov a Chomli do Radnic ve-

de místy, kde se dříve hodně
těžilo. Právě někde blízko Vej-
vanova bylo jedno z nejstar-
ších těžebních míst černého
uhlí v Čechách, nejstarší na
Radnicku. Ostatně – památ-
ník horníkům, kteří zahynuli
při důlním neštěstí, budete
míjet cestou do Radnic.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Radnice žst.
Délka: 37 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: trekové či horské

Hliniště (Hliník)
nad Berounkou
Téměř u každé vesnice bývalo místo, často ve
svahu (aby bylo lépe přístupn)é, kde se dobý-
vala hlína. Používala se na cihly, zprvu nepále-
né, později vypalované. Z hlíny se vyráběly po-
mocí jednoduchých dřevěných forem tzv. vep-
řovice též nazývané vepříky. Kvalita cihel byla
závislá na vhodném poměru hlíny a dalších pří-
měsí, mezi které patřila sláma, plevy, písek a
chlévská mrva. Jejich poměr byl závislý na kva-
litě hlíny, která se pro tyto jednoduché cihly po-
užila. Hliniště vznikala blízko obcí a po čase ta-
ké zanikala. Na jejich místě tak vznikaly ryb-
níčky. U vydatnějších ložisek hlíny vznikly později cihelny, ve kterých se pálily cihly, ale i jiné keramické vý-
robky – střešní tašky, květníky či roury. Možná proto máme i tolik pomístních názvů Hlína, Na Hlíně, Hli-
niště nebo Hliník. Hliniště nad Berounkou je jedno z těch, které na historii výroby z hlíny upozorňuje na mís-
tě, kde se hlína pro tyto účely těžila.

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:
Chlum, Zvíkovec, Terešov, Biskoupky, Radnice
Cykloservisy na trase:
Na trase není, nejbližší cykloservis je 3 km od trasy Author Bike Centre
ve Stupně.
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/0036168216/

Z MNOHÝCH MÍST na Radnicku bývá vidět daleko do okolí. Foto na stránce: Radka Žáková

Příští pátek:
Za selskými portály

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/0036168216/

ZÁMEK ve Zvíkovci.

POZŮSTATKY po těžbě u Kamence.

NOVÝ ZÁMEK ve Svinné.

PORTÁL kostela ve Vojenicích.

TISOVÝ LES u Terešova.

VYHLÍDKA na Berounku.


