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Konečně v cíli
Sjíždím do  obce Broumy, kde se 

chci zastavit na zdejším vyhlášeném 
pivním moku. Hospůdka je ale za-
vřená a  v  rodinném minipivovaru 
mají dnes poruchu, tak se ani ne-
můžu podívat dovnitř. To je ta moje 
smůla.

Z posledních sil „koloběžím“ přes 
samotu Lukárna, kde se právě natá-
čí seriál Doktor Martin, který bude 
na  podzim vysílat Česká televize. 
Těším se na vrchol kopce, z něhož si 
to konečně posvištím zpět k Žebrá-
ku. Konečně jsem na místě zvaném 
Hřebeny a odtud už je cesta převážně 
jen z  kopce. Po  několika hodinách 
funění a námahy, je vytoužená chvíle 
tady. Přes obec Bzová s romantickou 
kapličkou na  návsi, sjíždím do  cíle 
dnešní cesty, tedy zpět pod hrad Že-
brák.

V nohách mám několik desítek ki-
lometrů, jsem propocený, už tuším, 
že zítra nebudu cítit nohy, ale jsem 
spokojený. Zvládl jsem to! ◗

„Koloběžím“ přes obec Březová 
do  Údolí ticha, což je romantic-
ká krajina s  bublajícím potůčkem. 
Idylku kazí jen ten štípající hmyz, 
který mi je stále v  patách a  vě-
nuje mi další svědivé vzpomínky 
na dnešní cestu.

Po žluté značce stoupám do obce 
Kublov, nad níž se nachází bájný 
vrch Velíz (595 m n. m.) s prehisto-
rickým a  později slovanským hra-
dištěm, kde byl v  roce 1003 zajat 
a  mučen kníže Jaromír. Na  paměť 
jeho záchrany myslivcem Hovo-
rou vyrostl na vrcholu kopce kostel 
svatého Jana Křtitele a  u  něj poz-
ději také klášter benediktinů, který 
byl zničen v roce 1421. 

Nynější kostel pochází z let 1747-
1752, vedle se nachází hřbitov s hro-
bem zdejšího rodáka, hudebního 
skladatele Josefa Leopolda Zvonaře 
(1824-1865). Autor písně Čechy 
krásné, Čechy mé má dole v Kublo-
vě památník a minimuzeum.

◗ MOJE PUTOVÁNÍ

Vystupuji na  železniční 
zastávce v  Praskolesích 
a  ještě než se vydám 
na  cestu, zastavuji se 

na skok v centru obce. 

Hřbitov jako z hororu
Dominantou Praskoles je román-

ský kostel svatého Mikuláše, kte-
rý byl dvakrát přestavován. Prvně 
ve  14. století a  podruhé mezi lety 
1620-1710, kdy dostal současnou 
barokní podobu. 

V sousedství kostela stojí barokní 
fara z počátku 18. století a patrový 
barokní mlýn. 

Přibližně 500 metrů jihovýchod-
ně za  obcí je židovský hřbitov. Ze 

silnice k  němu vede malá polní 
cesta, v době mé návštěvy zcela za-
rostlá vysetou řepkou. Hřbitov byl 
založen roku 1863. Na ploše 928 m2 
se nachází přibližně 94 náhrobků 
pocházejících z doby od založení až 
do  roku 1950, kdy se zde přestalo 
pohřbívat. 

Hřbitov má atmosféru jak vystři-
ženou z  hororových filmů, zvláště 
pak za  bouřkového počasí. Řada 
náhrobků je povalena, obvodní zdi-
vo je na mnoha místech pobořené, 
po  suchých větvích starých stromů 
se pnou přísavníky. Raději pryč z to-
hoto místa. 

Medvědi na kopci
Po  modré značce mířím 

do  městečka Žebrák. Pro-
jíždím náměstím s kostelem 
svatého Vavřince z roku 1780 
a směřuji ke zřícenině hradu 
Žebrák. Hrad založil ve dru-
hé polovině 13. století Old-
řich Zajíc z Valdeka nedale-
ko důležité obchodní stezky 
z Prahy do Bavorska.  

Velké přestavby se dočkal 
za vlády Karla IV. i jeho syna 
Václava IV., který zde často 

pobýval. Po požáru v roce 1395 dal 
panovník vystavět na  nedalekém 
kopci nový hrad Točník a  význam 
Žebráku postupně klesal. V  roce 
1425 ho neúspěšně obléhali husité, 
koncem 15. století se ještě dočkal 
opravy, ale od roku 1552 je již uvá-
děn jako pustý. Rozsáhlou rekon-
strukcí prošel až v 80. letech minulé-
ho století, kdy se podařilo zachránit 
a zpřístupnit hlavní kruhovou věž. 

Teď mám ale namířeno k  zacho-
valejšímu a hojněji navštěvovanému 
Točníku. Musím k  němu vyšplhat 
do  prudkého kopce, takže mi ko-
loběžka slouží spíš jako opora. Prv-
ní, co mě nahoře upoutá, je výběh 
s medvědy. Sourozenci Agáta a Mar-
tin se narodili 13. ledna 2013 a sem se 
dostali na  sklonku téhož roku poté, 
co s nimi Václav Chaloupek natočil 
další ze svých zvířecích pořadů. 

S ovády v patách
Od  Točníku sjíždím lesní cestou 

k  louce, kde potkávám stádo srnek. 
To mě natolik vyvádí z míry, že ztrá-
cím správný směr a zpět k silnici se 
musím přebrodit potokem. Ovádi 
létají všude kolem a uštědřují mi ně-
kolik štípanců. 

Koloběžkař v podhradí 
Točníku

TIPY V OKOLÍ 

Detail hradních bratří. 
Vpředu Žebrák, na kopci Točník. 

Na Točníku žijí medvědi 
s filmovou minulostí. 

Na bájném vrchu Velíz 
stojí kostel svatého Jana Křtitele.

k hradním 
bratrům

Poutník jel doslova 
cestou necestou. 

Text: René Flášar                         Foto: Miroslav Rendl
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Dnešní putování je prvním ze šesti výletů, které letos absolvuji na koloběžce. 
Vracím se tak do dětských let, kdyjsem se na „kolobrndě“ proháněl na 
šumperském sídlišti. Poprvé se za pomoci koloběhu vydávám k hradním 
bratrům Točníku a Žebráku.

ČESKÝ

POUTNÍK

 cyklotoulky 

Mariánky

Celou trasu si můžete nahrát na aplikaci iCyklotoulky.cz

tam a zpět

BÌŽKOTOULKY

CYKLOTOULKY

Smraďoch (7 km)
V polovině cesty do Pramenů 
leží přírodní rezervace Smra-
ďoch. Je to vlastně rašeliniště 
a důvodem k nelichotivému 
pojmenování je sirovodík. Na 
první pohled je rašeliniště 
divoké, ale i krásné, tajemné 
a hlavně jakoby živé. Unikající 
plyny neustále probublávají 
hladinou a navozují pocit 
bohatého vodního života. Ve 
skutečnosti ovšem jen smrdí.

Kladská (20 km)
To sousední Kladská, kam je to z Pramenů šest 
kilometrů, měla větší štěstí. Ač byla založena 
později, až na konci 19. století, je opakem 
Pramenů. Její krása tkví v kombinaci původ-
ní architektury a nádherné přírodní scenérie. 
Leží v nadmořské výšce 820 metrů na břehu 
rybníka a obklopená hustými lesy a rašeliništi. 
Hlavní rybník má několik menších sourozenců 
a mezi nimi vedou dřevěné chodníčky – jedi-
ná přístupná cesta do rezervace. Zpět do Ma-
riánských Lázní je to 9 km.

Startujeme (0 km)
Jeden z vrcholů západočeského lázeňského trojúhel-
níku se nachází ve Slavkovském lese a je plný nád-
herných parků, romantických kolonád a útulných 
kaváren a vyvěrá zde asi sto minerálních pramenů. 
V Mariánských Lázních se okolní příroda potkává s 
historií, na své si tu přijdou milovníci architektury 
i kultury. Z města vyrazíme na sever po cyklotrase 
směrem na Prameny, a protože město leží ve členi-
tém terénu, zpočátku si docela šlápneme. 

Prameny (14 km)
Na vesničce Prameny se minulé 
století pořádně vyřádilo. Původně 
jde o malé lázeňské městečko, kde 
v dobách největší slávy bydlelo až 
2500 obyvatel. Po válce přišel odsun 
sudetských Němců, následovalo 
vytvoření vojenského prostoru, pak 
těžba uranu a na začátku 90. let 
nepovedený podnikatelský záměr. 
Výsledkem je zhruba dvacet roz-
troušených chalup a jedna z nejza-
dluženějších obcí v republice. 

Podtrženo sečteno
Délka trasy  29 km (při návratu do Mariánských Lázní)/2,5 hodiny Náročnost  3 
Nejvyšší místo  Kladská (820 m. n. m.)  Cesty  asfaltové a šotolinové 
Tip na občerstvení   Kladská Doporučené kolo  trekkingové, silniční

Soutěžte s Husky
Chcete vyhrát stan Sawaj Ultra 2, nejlehčí stan od Husky v hodnotě 4990 Kč? 
Odpovězte správně na naši soutěžní otázku: Kdo založil klášter  
v Kladrubech? a) Přemysl Otakar I. b) Kníže Vladislav I. c) Kníže 
Soběslav II. Své tipy zasílejte do příští středy na e-mail:  
soutez.mojerodina@denik.cz, heslo: HUSKY. Vyhrává 50. 
správná odpověď. Více o ceně na www.huskycz.cz.
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n BEROUN: Zachována velká 
část městských hradeb se dvěma 
branami, Dolní neboli Pražskou 
a Horní čili Plzeňskou z počátku 
14. století. Na náměstí je řada histo-
rických domů, z nichž nejcennější 
je Jenštejnský dům, sídlo Muzea 
Českého krasu.
Za prohlídku stojí i původně gotic-
ký farní kostel sv. Jakuba Většího 
založený spolu s městem koncem 
13. století. Po požáru v roce 1599 se 
dočkal obnovy, v letech 1677-1683 
byl barokně přestavěn a doplněn 
o novou věž.
n  HOŘOVICE: V části Velká Víska 
zachován Starý zámek renesančně 
přestavěný z původního hradu, 
od 18. století užívaný jako úřední 
budova. V jeho sousedství je ba-
rokní Nový zámek z let 1680-1709, 
podstatně upraven v roce 1737 
a také po roce 1852. Za ním se roz-
kládá anglický park se sochařskou 
výzdobou a pozoruhodnou kova-
nou tzv. Sluneční branou. V zámku 
je přístupná expozice a pobočka 
Muzea Českého krasu. 

Romantická kaplička
 v obci Bzová

Památník Josefa 
Leopolda Zvonaře v Kublově

Kostel svatého 
Mikuláše

 v Praskolesích

Koloběžku zapůjčila poutníkovi 
firma Kostka z Hanušovic, český 
výrobce koloběžek,
www.kostka-kolobka.eu


