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Za Starou plaskou cestou do Mariánské Týnice

Náš výlet začneme v Plasích,
městě na sever od Plzně, které
je známé díky svému unikát-
nímu cisterciáckému klášte-
ru postavenému na třech
stech dubových, vodou omý-
vaných pilotech. Odtud vyje-
deme a sem se zase vrátíme.
Do Plas můžeme dojet vlakem
po trati č. 160 z Plzně, zdatněj-
ší cyklisté sem mohou dojet na
kole například přes Záluží a
Horní Břízu lesem kolem kao-
linových dolů. Trasa tento-
krát není moc dlouhá, ale

mějme na paměti, že terén ko-
lem řeky Střely se pěkně vlní,
a tak nás čekají stoupání i
pěkné sjezdy. V oblasti Kralo-
vic se budeme pohybovat v
nadmořské výšce kolem 500
metrů, proto tam v horkých
letních dnech může být tro-
chu chladněji.

Z Plas se vydáme od klášte-
ra po Staré cestě. V parku u
Metternichovské hrobky již

můžeme sledovat červenou
turistickou značku, jen o pár
metrů výše nás mezi obytné
domy zavede stejnojmenná
ulice i zvláštní cyklistické
značení, kterým byla Stará
plaská cesta vyznačena. Žluté
tabulky s kolem a šipkami nás
budou provázet až do Kralo-
vic. Úsek z Plas k Sokolce, te-
dy část cesty, která se zacho-
vala v původním provedení, je
ale také nejnáročnější. Musí-
me totiž vystoupat do kopce k
Sokolce. Na několika místech
lemují cestu statné stromy,
části původního stromořadí,
které stínilo cestu tolik vyu-
žívanou pěšími poutníky i
koňskými povozy. I cyklisté
tento „zelený deštník“ v hor-
kých letních dnech ocení.

Na Sokolce se z informační
tabule dozvíte, že zde bylo sta-
vení na samotě postavené ve
2. polovině 19. století. Nachází
se v místě, kde v roce 1700 dal
tehdejší plaský opat Evžen
Tyttl postavit sochu sv. Ber-
narda, zakladatele cisterciác-
kého řádu. Odtud Stará cesta

pokračovala v trase nynější
silnice do Kralovic. Její cyk-
listická varianta vede po
téměř nepoužívané lesní cestě
kopírující tuto silnici. Pokud
se vám po ní nechce jet a silni-
ce se vám zdá příliš frekven-
tovaná, můžete úsek objet les-
ními cestami. Vyhnete se tak
ale půvabnému stavení s ma-
lým leknínovým jezírkem.
Byla to hájenka Rouda, která

nese znak plaského opata For-
tunáta Hartmanna ve štítu. V
její blízkosti se nachází ba-
rokní socha sv. Judy Tadeáše
z r. 1767. Další sochu najdeme
asi o kilometr dále u silnice
mezi šesti lípami. Zde na roz-
cestí zvaném U Jána, jak je pro
patrona poutníků a cestova-

telů zvykem, stojí sv. Jan Ne-
pomucký. Z místa je pěkný
pohled na Kralovice s nedale-
kou Mariánskou Týnicí. Od-
tud ale musíme do jednoho z
hospodářských dvorů plaské-
ho kláštera, do Sechutic již po

nových cestách. Původní ces-
ta vedla do Sechutic přímo,
teď je zde ale pole, tak musíme
přes les kolem rybníku Obo-
rák. Klášterní dvůr Sechutice
teď jen připomíná, jak kláš-
terní dvory cisterciáků vypa-

daly. Ty další jako Býkov, Hu-
benov či Kalec možná znáte.

Cestou mezi poli se vydáme
ke křížku po původní Staré
cestě. Odtud už zahlédneme
Mariánskou Týnici. Jako per-
la se se svojí bílo-karmínovou
fasádou vyjímá v krajině. Po-
slední úsek Staré cesty doje-
deme k Mariánské Týnici po
náhradní trase, protože pů-
vodní cesta již neexistuje. Ma-
riánská Týnice ale rozhodně
stojí za zastávku, a pokud bu-
dete mít čas, tak si prohlédně-
te i zdejší muzeum. Asi nebu-
dete věřit, že tato nyní pře-
krásně opravená stavba byla
před pár desítkami let ruinou.
Pokud budete mít hlad, zajeď-
te si do nedalekých Kralovic
na oběd. U kostela si přitom
můžete prohlédnout pěkně
tvarovaný kamenný kříž.
Ostatně – v Mariánské Týnici
jich také několik mají.

Zpátky do Plas nás čeká
cesta po silnici přes Trojany a
Mladotice. V Mladoticích za-
stavte u kapličky Panny Ma-
rie. Tato malá, ale půvabná
stavba, o které se dočtete na
infotabuli o kousek dále, má

nejen pěkně zdobený interiér,
ale i netypickou zvonici jako-
by přilepenou ke střešní báni.
Kaple byla postavena za
plaského opata Evžena Tyttla
na místě kaple původní. Byla
vysvěcena 14. září 1710 za
účasti slavných hostů a ře-
holníků plaského kláštera. Po
roce 1785, kdy byly Josefem II.
zrušeny kláštery včetně
plaského, však hrozilo kapli
zboření. Mladotičtí ale uspo-
řádali sbírku a kapli pro obec
koupili.

Z Mladotic nás čeká cesta
na Pláně, od Střely značená
číslem trasy 352. Poté se do-
staneme až do Plas, kde, po-
kud budeme mít ještě čas, si
můžeme prohlédnout unikát-
ní konvent, který měl být za-
řazen mezi památky UNE-
SCO, nebo původní hodinový
stroj, který je ve věži sýpky
jen kousek od něj. Celý výlet
můžeme zakončit také dob-
rým jídlem nebo zmrzlinou.
Pokud se budete dopravovat
do Plas vlakem, prověřte si
předem, zda není na trati, kte-
rá nyní prochází rekonstruk-
cí, výluka. Pokud se po trase
chcete projet s těmi, co se o ob-
novu Staré plaské cesty stara-
jí, přijeďte v pondělí 10. srpna
v 17 hodin do Mariánské
Týnice a přidejte se ke skupi-
ně, která si celou trasu tím
méně náročným směrem spo-
lu s průvodcem projede. Pro
zájemce z Plas nabízejí orga-
nizátoři dopravu cyklistů a
kol z Plas do M. Týnice v 16.15
hod., případně též zpět do
Kralovic po ukončení progra-
mu před klášterem Plasy. Zá-
jemci o přepravu se však musí
závazně objednat do pátku
7. srpna na adrese
adpro@iol.cz či na telefonu
602 445 445.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl cesty: Plasy
Délka: 31 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, horské

Užitečné informace:
Občerstvení na trase: Plasy, Kralovice (asi 1 km od trasy)
Cykloservisy: Plasy, Kralovice
Odkazy: www.plzenskonakole.cz/cz/v-regionu-216
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/ac52186801/

Stará plaská cesta
V době, kdy plaskému klášteru patřily
okolní hospodářské dvory i postupně
se rozrůstající Kralovice, vedla cesta z
Plas do Kralovic téměř přímo. Lemo-
vala ji stromořadí, z nichž nyní zbylo
jen několik kratších úseků statných
stromů, většinou lip. Po cestě jezdily
povozy s obilím, vejci či slepicemi do

kláštera, obráceným směrem se pak vydával opat plaského kláštera, když
bylo nutné potvrdit nově jmenovanou městskou radu Kralovic. Nedaleká
Mariánská Týnice pak byla cílem mnoha poutníků, kteří se přišli poklonit zá-
zračné soše Panny Marie.
Teprve v polovině 19. století, kdy plaský klášter patřil Metternichům, byla
tato důležitá místní komunikace nahrazena novou císařskou silnicí, která
představovala delší a ne tak prudkou cestu, která na Sokolku šplhala z dru-
hé strany kopce. Původní cesta byla tak nazvána Starou cestou. Nyní jsou ně-
které úseky Staré plaské cesty průjezdné, ale např. úsek od Sv. Jána do Se-
chutic zcela zmizel a část cesty ze Sokolky kolem hájovny Rouda je nyní sou-
částí frekventované komunikace z Plas do Kralovic.
Stará cesta je nyní vyznačena žlutým cyklistickým značením a na pěti mís-
tech najdete infotabule seznamující s historií i současnou podobou jed-
notlivých jejích úseků a důležitých míst, kterými procházela.

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mape najdete na:http://www.cykloserver.cz/f/ac52186801/

KAPLIČKA v Mladoticích.

SÝPKA Plaského kláštera s ho-
dinovým strojem.

KLÁŠTERNÍ dvůr Sechutice.
BÝVALÁ HÁJENKA Rouda se znakem opata Fortunáta Hartmanna na
štítu.MARIÁNSKÁ TÝNICE

SOCHA sv. Jana Nepomuckého na místě zvaném U Jána.

OD SAMOTY Sokolka vedla Stará cesta v linii nynější silnice. Tu kopíruje horší lesní cesta.

Příště: Za středověkým dolem
Mauritius v Krušných horách

Trasu připravila
Radka Žáková, pl-
zeňská cykloprů-
vodkyně a editorka
portálu
plzenskonakole.cz

Seriál cyklový-
letů po Plzeňském a

Karlovarském kraji vzniká ve spo-
lupráci s regionálním informačním
portálem pro cyklisty plzenskona-
kole.cz


