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Za zajímavostmi Chlumské hory a dalšími sopkami Manětínska

Pro oblast Manětínska jsou
typické sopečné vrchy, a to
především dvě stolové hory-
Chlumská hora a Doubravic-
ký vrch, dále Špičák, Nečtin-
ský Špičák a nejvyšší
Zbraslavský vrch. Dnes je
všechny objedeme a na někte-
ré se také podíváme. Na tuto
trasu se vydáme z Manětína a
opět se sem vrátíme. Lze tady
dobře zaparkovat auto. Trasa
je dnes poměrně krátká, ale s
několika kopci. Pokud přitom
navštívíme alespoň některé
zmiňované vyhlídky, naše
nohy si večer rády odpočinou.

Odjíždíme směrem k Nečti-
nám a po 1 kilometru odbočí-
me doprava směrem na
Chlumskou horu. Tu lze objet
dvěma trasami a my si dnes
vybereme tu delší a méně po-
hodlnou – ze silnice odbočíme
doprava po cyklotrase „Cesta
z města 4“. Chlumskou horu
objíždíme téměř po vrstevni-
ci, ale po dešti může být tento
úsek trochu rozbahněný. Do-
jedeme do obce Chlum, po kte-
ré hora dostala své jméno. Od-
tud je možné po zelené turis-
tické značce vystoupit pěšky
nahoru, ale na kole se dá pro-
jet po zpevněné cestě rovně
kolem závory na kraji lesa.
Vrcholová plošina je dlouhá
asi 3,5 kilometru. Nedaleko od
nejvyššího místa je odbočka k
vyhlídce. Je z ní hezký pohled
do údolí mezi Manětínem a
Nečtinami a je tu i informační
tabule o zdejší přírodní rezer-
vaci. Pokud dojedeme do nej-
východnějšího místa plošiny,
je zde další informační tabule,
tentokrát o sopečné činnosti.

Z Chlumu se otevírá pohled
severním směrem, kde turis-
tu jistě zaujme další stolová
hora sopečného původu – Vla-
dař a na horizontu Doupovské
hory, ale o tom zase jindy. Dál
pokračujeme po cyklotrase
„Cesta z města 3“ přes Doma-
šín na rozcestí pod Zbraslav-
ským vrchem. Odtud lze vy-
stoupat na vrchol ve výšce 675
m n.m. po značené stezce. Je to
poměrně nepohodlná záleži-
tost, ale budeme odměněni
skvělým výhledem. Jedeme
dál až na rozcestí Nad Pískov-
nou, kde se dáme doleva a do-
jedeme do Vlkošova. Pod ryb-

níkem stojí tvrz s unikátně
zachovalým dvojitým vodním
příkopem, ale bohužel nepří-
stupná. Odtud jedeme po cyk-
lotrase 2232 přes Zhořec až na
křižovatku na kraji lesa, kde
odbočíme doprava na Kamen-
nou Horu. Po cca 250 metrech
opět odbočíme doleva na polní
cestu, projedeme kolem Leo-
poldova a dostaneme se do
Březína. V obci je hezky opra-
vený barokní kostel sv. Bar-
toloměje. Jihozápadním smě-
rem je rozsáhlý lom, ale nebý-
valo tomu tak vždy – byl zde
výrazný sopečný vrch, na kte-
rém ve středověku stával
hrad. Jmenoval se pravděpo-
dobně Březín, ale po jeho zá-
niku se místu říkalo Pekelný
vrch.

Z obce odjíždíme směrem
na Nečtiny po cyklotrase 352,
ale po cca 800 metrech odbočí-
me doprava a vyšlápneme si
pořádné stoupání na hrad
Nečtiny. Za zdolání nepříjem-
ného kopce budeme odměněni
krásným parkem, který se
rozkládá kolem romantického
zámku. Nad parkem se pak ty-
čí vrch Preitenštejn – i ten bý-
val sopkou. Na jihozápadní
straně je dobře vidět sloupco-
vá odlučnost tuhnoucí lávy.
Téměř kolmá stěna je oblíbe-
ná i mezi horolezci. Ve stře-
dověku na kopci stával po-
měrně rozsáhlý hrad s dů-
kladným opevněním, které se
zčásti zachovalo, a je odtud
hezký rozhled západním smě-
rem.

Pokračujeme dál po silnici
do Nečtin. Ještě před mesteč-
kem stojí za pozornost po levé
straně barokní budova býva-
lého špitálu a kaple sv. Anny.

Horní straně náměstí do-
minuje budova bývalé radni-
ce, původně z roku 1511, pře-
stavěná v druhé polovině
18. století. Uprostřed náměstí
stojí sloup sv. Michaela s pěti
barokními sochami. Západní
stranu zaujímá bývalý zá-
jezdní hostinec, který byl
v loňském roce zrekonstruo-
ván a slouží jako regionální
muzeum a infocentrum. V do-
minantní poloze na vyvýšeni-
ně nad potokem byl v areálu
hřbitova postaven v letech
1750-52 kostel sv. Jakuba.

Na území města je několik
soch, které pocházejí jednak z
doby baroka a také z nedávné
minulosti, kdy se zde konala
sochařská sympozia.

Směrem východním se ve
vzdálenosti 1,5 kilometru vy-
píná výrazný vrch – Nečtin-
ský Špičák (611 m n.m.). Až

v roce 1981 byly zjištěny na je-
ho vrcholu terénní nerovnos-
ti, patrně pozůstatky ze stav-
by dřevěného hrádku, který
byl později nahrazen stavbou
kamenného Preitenštejna.
Výstup na Špičák je možný z
náměstí po místním značení,
ale je vhodný spíše pro pěší.

Nečtiny opouštíme po sil-
nici na Manětín, ale po 1,5 ki-
lometru odbočíme vlevo na
Doubravici. Vesničku mnozí
z nás znají z filmu Cesta z měs-
ta a právě po něm jsou pojme-
novány některé zdejší cyk-
lotrasy. Nad Doubravicí se ty-
čí mohutná stolová hora
Doubravický vrch, jinak Ko-
zelka. Značnou část vrchu za-
ujímá přírodní rezervace Ko-
zelka, kde se vyskytují napří-
klad výr velký nebo zmije
obecná. O Doubravickém
vrchu se v regionu vyprávěla

pověst o pasáčkovi, který zka-
meněl i se svým stádem.

Výstup je možný pěšky po
červené značce až na vyhlíd-
ku Kozelka, odkud s převýše-
ním vidíme další bývalou sop-
ku – Špičák (597 m n.m.). Na ji-
hozápadní straně vrchu jsou
oblíbené horolezecké terény a
sportovci mají základnu pří-
mo v obci. Z Kozelky do Ma-

nětína je to jen z kopce, takže
tam budeme velmi rychle. Po-
kud nám zbyde trochu času,
můžeme si zvolit, kterou
místní zajímavost ještě na-
vštívíme. A na výběr máme
třeba zámek s restaurací, ná-
městí s bohatou sochařskou
výzdobou, některý z kostelů,
alej soch, zvanou Vysoká ces-
ta, případně alespoň chvíli re-
laxovat v hezky udržovaném
zámeckém parku

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Manětín
Délka: 34 km bez výstupu
na vyhlídky
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, horské

Užitečné informace:
Občerstvení na trase: Manětín, Nečtiny
Cykloservisy: v okolí trasy není
Odkazy: www.zamek-manetin.cz
www.nectiny.cz
Doporučená mapa: 131-Plzeňsko sever, 1:60 000, ShoCart
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/5489178660/

Trasu připravil
Jiří Holomel, dlou-
holetý vedoucí
kroužku cyklotu-
ristiky, organizátor
cyklotáborů
a cyklovlaků.

Seriál cyklový-
letů po Plzeňském a Karlovarském
kraji vzniká ve spolupráci s regio-
nálním informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

Příště:
Za podivným podnikáním
barona Stroussberga

Chlumská hora (632 m n.m.)
Vrch sopečného původu s četnými
čedičovými vyvřelinami. Ve zdejší
přírodní rezervaci se vyskytují vzác-
né rostliny, například lilie zlatohla-
vá, medovník meduňkolistý, pupa-
va biebersteinova, jeřáb břek, hra-
chor horský, okrotice červená a uni-
kátní endemit, nevyskytující se jin-
de na světě – jeřáb manětínský
(Sorbus rhodanthera). Ten je ohro-
žen především přemnoženými jele-
ny sika a pokusy o jeho umělé pěs-
tování zatím nejsou příliš úspěšné.
V mokřadu u cesty se vyskytuje ko-
satec sibiřský. Z živočichů tady mů-
žeme vidět již zmíněného jelena si-
ku, jezevce lesního, včelojeda les-
ního, čápa černého nebo mloka
skvrnitého. Na jihovýchodním úbo-
čí stojí nenápadná kaplička, posta-
vená zde měšťanem Matějem Fortnerem v roce 1810. Na tomto místě se na-
cházelo městské popraviště a poslední exekuce tady byla vykonána na če-
ledínu J. Vlčkovi kolem roku 1750, tedy poměrně nedávno. Na Chlumské ho-
ře stojí ocelová konstrukce vysílače. Uvažovalo se o stavbě rozhledny, kte-
rá by jistě poskytovala skvělý rozhled, ale zatím se v tomto směru nic ne-
děje.

OD NEČTINSKÉHO zámku do obce je hezké svezení. Foto na stránce: Jiří Holomel

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mape najdete na:http://www.cykloserver.cz/f/5489178660/

V MANĚTÍNĚ se setkáte s barokem na každém kroku.

VYMÝŠLENÍ zkratek se může vymstít.

VYHLÍDKA z Chlumské hory.

TVRZ ve Vlkošově není bohužel přístupná.

REGIONÁLNÍ MUZEUM na náměstí v Nečtinech.


