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REGION | Na kole za poznáním Start: Stará Knížecí Huť / Cíl: Tachov
Délka: 30 km / Obtížnost: lehká
Doporučené kolo: trekové nebo horské

Za zříceninou hradu
Šelmberka
a stejnojmennou
přírodní památkou

Z konečné cyklo-
busu na Staré
Knížecí Huti se
vydáme po trase
Naučné stezky

historie sklářství nejdříve
po cyklotrase 2138, poté
2170. Ta nás zavede až
k Huťskému rybníku. Poté
odbočíme na trasu 2171,
kterou dojedeme až na od-
bočku zelené turistické

značky k Šelmberku. Tady
už budou někteří možná
kola tlačit a asi půl kilome-
tru ke skalním útvarům
dojdou pěšky. Ještě před
odbočením ale doporučuji
prohlédnout si informační
tabule, které jsou už na
rozcestí, na které se po pro-
hlídce Šelmbergu musíme
vrátit.
Cyklotrasa 2171 nás poté

zavede na místo zvané Ost-
růvek. Býval tu krásný lo-
vecký zámeček, který je ale
nyní v žalostném stavu. Zá-
meček nechal postavit ma-
jitel rozsáhlého tachovského
panství Alfréd II. kníže
Windischgratz, který byl
vášnivým lovcem. Lov se
mu ale stal osudným. Právě
v lesích u Ostrůvku, jehož
okolí nechal upravit na pří-
rodní park s oborou, se na-
chladil při lovu tetřívků
a v 57 letech na následky
nachlazení zemřel. Nedaleko

bý-
valého lo-
veckého zámečku můžeme
obdivovat dřevěnou kapli.
Po cyklotrase 2171 doje-

deme kolem Farských bažin
až na rozcestí u bývalé há-
jovny Randezvous, odkud
nás pohodlnou asfaltkou
vede cyklotrasa 2138 až do
Lesné. Můžete po ní dojet až
do Studánky anebo jet po
trase 2172 přes Písařovu
Vesci a tam se opět napojit
na trasu 2138. Ta vás dove-
de až do Tachova. Pokud
máte ještě dostatek
času (cyklobus Mže
odjíždí ze Staré
Knížecí Huti už
v 15.50h, z Ta-
chova aut. ná-
draží 16.25h) můžete
zajet ještě na Vyso-
kou. Tahle půvabná
rozhledna tyčící se
přímo nad Tacho-

vem
určitě

stojí za
návštěvu,

zejména pokud
se na výlet vydáte
za pěkného dne s
průzračným vzdu-
chem. V Tachově
pak můžete zakon-
čit výlet obědem.
Ale pozor: na auto-
busové nádraží v
kopci se s ním jede
poněkud obtížněji.
Po jídle je lepší
nastoupit na za-
stávce dole na
Rychtě.

Příští pátek při-
neseme další za-
jímavý tip na
cyklovýlet za po-
znáním: Za Kar-
lem IV. na sv.
Linharta

Nášdnešní výlet nás zavededohlubokých lesů Českého lesana
Tachovsku. Právě tadynajdememísto, kde stával hrádek a
kdeuvidíte úchvatné skalní útvary. Pro cestu z Plzně se přímo
nabízí využít cyklobusMže, který přes Tachov zajíždí až do
StaréKnížecíHuti. Vyvezenás pěkněnakopec a tak si kopce
budemeužívat spíš cestoudolů.

Trasu připravila
Radka
Žáková
plzeňská
cykloprůvod-
kyně a editorka
portálu plzenskonakole.cz.
Seriál cyklovýletů v Deníku

vzniká ve
spolupráci
s regionálním
informačním
portálem pro
cyklisty

plzenskonakole.cz.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/813c200919/

Kaple naOstrůvku. Bývalý lovecký zámeček naOstrůvku.

Schellenberg je už v Bavorsku.

Užitečné
informace

Občerstvení na trase:
Tachov

Cykloservisy na trase: Tachov
Pozor na telefony!

V tomto území jsou místa, která nejsou
pokryta signálem mobilních sítí. Někdy je k

dispozici pouze pokrytí německým operátorem.
Je tedy dobré mít aktivovaný roaming a při
vytáčení čísla či přijímání hovoru kontrolovat

aktuální připojení do sítě.
Odkazy: www.csadplzen.cz/cyklobus
http://www.plzenskonakole.cz/cz/za-

knofliky-havranem-a-kolovratem-
1239.htm – podobný tip na výlet na
kole i s různými variantami délky

www.jizdarna-svetce.cz/
Šelmberk
spíš než hrad to zřejmě býval
jen menší opevněný bod v
pohraničních lesích, který
byl z obranných důvodů
obehnán příkopem a valem.
Uprostřed byla
pravděpodobně dřevěná
stavba, kde se bydlelo. I
když ze samotného hrádku
zde najdete tak nanejvýš
zbytek valů, zajímavé je jeho
okolí. V nadmořské výšce
760 – 770 m n.m. tu objevíte nádherné
mrazové sruby a skalní věže, které
jsou součástí rozvadovského žulového masivu. Díky vlivům zdejšího
počasí vytváří původně celistvé žulové bloky dojem, jako by je někdo
na sebe naskládal a vytvořil tak kamenné mohyly či jeskyně. Celé
místo obklopené hlubokými lesy tak působí tajuplně a při prohlídce
jeskyní a převisů si možná pomyslíte, že by na vás mohl vykouknout
nějaký skřítek. Žula zdejších přírodních kamenných výtvorů také dává
životní prostor vzácné veporce Menziesii. Tento mech se nachází již
jen na jediném dalším místě v Čechách. Také proto je toto místo

chráněno jako přírodní památka. Pokud byste se
podivovali nad tím, že jen o několik kilometrů dál za
hranicemi najdete zříceninu podobného jména. Vězte, že
český historik hradů Augustin Sedláček český Šelmberk

zaměnil za nedaleký Schellenberg. Počeštělé jméno
už českému hrádku zůstalo.

Mrazové skály naŠelmberku.

Na jaře se ke svěží zelené listí přidávají i barvy květů.


