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REGION | Na kole za poznáním Start: Příbram / Cíl: Nezvěstice nebo Plzeň
Délka: 50 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: trekové nebo horské

Za nejkrásnějším
stromem
středních Brd

T entokrát se cyk-
lobusem dove-
zeme až na ko-
nečnou do Pří-
brami. Z auto-

busového nádraží se po
přejetí železniční trati vy-
dáme do Podlesí, kde se
napojíme na cyklotrasu 302,
která nás zavede až do
Obecnice. Jen kousek nad
touto známou podbrdskou
obcí najdete jednu z nej-
větších a také nejkrásněj-
ších brdských vodních ná-
drží. Na mapách bývá ozna-
čena jako Obecnice, ale čas-
to se jí říká také Octárna.
Koupat se v ní, stejně jako
v Pilské, nedá (je to zdroj
pitné vody), ale pohled na
ni je opravdu nádherný, tak
si k ní rozhodně zabočte.
Z Obecnice pokračujeme
táhlým dlouhým kopcem po
cyklotrase 8198 k Pilské.
I tady je vidět, že brdské le-
sy jsou velkou zásobárnou
vody. Od odbočky k nádrži ji
ale opustíme a po Perkan-

ské cestě pojedeme ke
Skelné Huti.

Za
zatáč-
kou na
Perkan-
ské cestě
můžeme
zastavit a za-
jít se podívat na
leknínové jezírko
U Poustevníka. Menší
lesní tůňka popisovaná
v knize pana Čáky Střední
brdy, krajina neznámá, jako
leknínové jezírko už ale teď
zdaleka tak půvabně nevy-
padá. Zato douglaska na
Skelné Huti je podle pana
Čáky nejkrásnějším stro-
mem v Brdech. Statný soli-
tér vyrůstá hned u cesty,
takže pokud si
ji budete chtít
vyfotografo-
vat, budete
muset
poodjet.
Po Ha-
velské
cestě
pak
doje-
deme
na

cyklotrasu
číslo 8190, která nás dovede
až do Nepomuku. Ale pozor,
tohle není známé rodiště
sv. Jana Nepomuckého, ale
malá brdská víska ležící
v nadmořské výšce téměř
700 metrů. Mnozí místní
i turisté, vč. těch na kole,
zde zajíždějí ke studánce.
Tento pramen totiž patří
k nejvydatnějším v Brdech
a v létě příjemně osvěží.

Po cyklotrase 2273 se
pak vydáme k Padrťským
rybníkům. Až bude asa-
nace od munice do-
končena, budete
moci projet až k
hrázi Dolejšího
Padrťského ryb-
níka po asfaltové
komunikaci kolem
míst, kde stávala

obec Přední Záběhlá.
Kdo by chtěl krásu

douglasky na
Skelné

Huti srovnat s ji-
ným stromem, ať
si pak, ještě než
vyjede z lesa, za-
bočí ke starému
dubu do míst, kde
stávala obec Přední
Záběhlá. Teď už je

místo označeno i v no-
vých mapách. Z hráze Ho-
řejšího Padrťského rybníka
pak pokračujme po cyk-
lotrase 2273 kolem Okrouh-
líku do Trokavce. Přes Pan-
čavu dojedeme do Vísek
a hned za nimi můžeme do
Příkosic odbočit na polní
cestu do lesa, která vede
kolem zříceniny hradu
Homberk. Z hradu, který tu
na skále stával, zůstalo jen
pár zdí v lese mezi stromy,

což ale romanti-
kům nebrání
v tom, představit
si, jak se zde ži-
lo, když byl
hrad ve své
plné kráse
a kolem
něj bylo
bezlesí.

Cesta
z Příkosic

vede do
Mešna kolem
železniční trati,
která se právě
rekonstruuje.
V Mešně vás
asi překvapí
trochu ne-

zvyklý

novodobý kostel. Proti ně-
mu můžete navštívit sou-
kromý špejchárek, kde uvi-
díte, jak se dříve na vesnici
žilo. Na jedné z jeho zdí si
pak můžete prohlédnout
zbytek starého typu omítky
zvané „kožich“. Přes Korna-
tice a Milínov pak sjedeme
do údolí do Nezvěstic, kde
můžeme nasednout na
Brdský cyklobus a dojet zpět
do Plzně. Ti zdatnější pak
mohou do Plzně dojet na
kole po cyklotrase číslo 31
podél řeky Úslavy.

Příští pátek přineseme
další zajímavý tip
na cyklovýlet
za poznáním:
Za strašidly na Krakovec

Nášdnešní výlet nás zavededo jižní části středníchBrd. Poje-
demepo lesních cestáchkolemněkolika vodníchnádrží. Po-
kocháme sekrásnoubrdskoupřírodouaprohlédneme simís-
ta, kdepřed vybudovánímzdejší střelnice stávaly domy teh-
dejších samot či dokonce vesnic. Čekají nás táhlá stoupání i
klesání. Z Plzně sena start trasy dovezemeBrdskýmcyklobu-
sem.Na výletmůžemevyrazit letos i ve všední den – cyklobus
vozí ve všední dnykola „na zádíčkách“ zadní části karoserie.
Na zpáteční cestu doPlzněmůžemepoužít cyklobus i vlak.

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/722a205217/

Šiška douglasky.Na hráz vodní nádržeObecnice (Octárny) je vstup zakázán.

Douglaska na Skelné Huti
Krásný solitér rychleji rostoucího
jehličnanu dovezeného do Evropy ze
Severní Ameriky patří jistě k
nejkrásnějším stromům v Brdech.
Roste na místě, kde bývávala sklářská
osada Glasshütte Adlerwalt, tedy
Sklená Huť Adlerův les. Douglaska
vypadá z dálky jako smrk, při pohledu
zblízka ale zjistíte, že borka staršího
stromu je na kmeni rozpraskaná
podobně jako borka borovic.
Douglasku poznáte ale jednoznačně
podle šišek. Oproti smrkovým jsou asi poloviční a trojklanně
roztřepená křidélka semínek vykukují zpod šupinek jejích
šišek. Naše nejstarší douglaska roste v Americké zahradě
u Chudenic, v Brdech douglasky najdete třeba blízko
Červeného vrchu nebo v zahradě loveckého zámečku
Tři trubky.

Studánka uPilky.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:

Nepomuk (brdský), Kakejcov
(3 km od trasy), Nezvěstice
Cykloservisy na trase:

Šťáhlavy, Blovice (mimo trasu)
Pozor na telefony!

V Brdech jsou ještě místa, která nejsou
pokryta signálem mobilních sítí.

Odkazy:
www.csadplzen.cz/cyklobus
www.plzenskonakole.cz/cz/
trasy-pro-cyklovylety-100

DubnaPřední Záběhlé.


