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vážení turisté, cyklisté,
zkrátka milí návštěvníci našeho
kraje, vítáme Vás na naučné
stezce Čertovo břemeno, která vznikla za finanční podpory Plzeňského kraje. Čeká Vás
asi 15 km dlouhý okruh, který můžete zvládnout s pomocí jízdního kola či po vlastní ose.
Na trase se nachází sedm zastavení s informačními tabulemi, kde se dozvíte něco ze života v přírodě a též z historie a současnosti
jednotlivých lokalit. Naučná stezka Vás
povede po nejrůznějších cestách především
lesem, po lukách a polích, a tak jistě budete
mít štěstí na nějaké lesní zvířátko, uslyšíte
léčivé ťukání lesního doktora a odměnou
může být též ochutnávka lahodných darů
přírody.

Ke vzniku Čertova břemene se váže
spousta pověstí.
Jedna z nich vypráví, že… v lesích na místě dnešních lázní (v nedalekých Letinech)
se kdysi usadil poustevník. Po nějaké
době jej vypátrali čerti a začali jej všemožně obtěžovat, trápit a zlobit. Jednoho
večera došla poustevníkovi trpělivost
a povídá čertům: „Chtěl bych zde postavit
kapli, ale nemám na to vhodné kameny.
Musí být dostatečně odolné, aby kaple
vydržela celá staletí. Právě takové najdete v místě, kde se sbíhají čtyři řeky. Nuže
tedy, pokud mi odtud kameny donesete
dříve, než začnou kokrhat kohouti, budu
vaším služebníkem.“
Čerti se hned vydali na cestu a letěli nad
krajem, až se dostali na místo, kde dnes
stojí Plzeň, a kde se stékají Úslava,
Úhlava, Radbuza a Mže. Zde našli vhodnou skálu, vyrvali ji ze země a s tímto
těžkým břemenem s velkou námahou
letěli zpátky. Už se blížili a těšili se, že
mají poustevníka v hrsti, ale právě když
míjeli vrch Kožich, vypukl v Libákovicích
velký požár. Lidé se sbíhali, aby oheň
uhasili, i kohouti se vzbudili a začali jeden
přes druhého kokrhat. Když čerti zahlédli
záři a uslyšeli kohouty, pochopili, že jim
poustevník unikl. Vztekle odhodili skálu,
propadli se zpět do pekla a víckrát se
u něj neukázali. Skála se proto dodnes
nazývá Čertovo břemeno.

Co je „místní akční skupina“?
Místní akční skupiny jsou organizace, které
na principu partnerství a spolupráce sdružují
veřejný sektor, podnikatele a neziskové
organizace. Tisíce venkovských obyvatel
Evropské unie tak prostřednictvím místních
akčních skupin dostává možnost aktivně se
podílet na rozvoji svého venkovského území.
Naše místní akční skupina Občanské sdružení
Aktivios působí na území Přešticka, Blovicka,
Mirošovska a Staroplzenecka.
Navštivte naše webové stránky a dozvíte se
více.

www.mas-aktivios.cz
Další zajímavé turistické informace:

www.turisturaj.cz
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Vydejte se tedy s námi
za poznáním do přírody!
Tento projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.

Obec Letiny

čertovo břemeno

je výrazný, přes 1 km dlouhý úzký skalní hřbet na úbočí vrchu Kožich
ve výšce 534 m.n.m. Hřbet je tvořen rozpukanými skalami a sutí, najdeme zde i převisy a osamělý viklan. Část hřbetu byla v minulosti
odtěžena, zejména na jihozápadním konci, kde se
nachází vetší lom. A Vy se zde seznámíte nejen
s geologií místa, ale i s pověstí o jeho vzniku.
Pro unavené nožky je zde k dispozici dřevěné
sezení.

osídlení. Dnes o existenci vesnice a tvrze svědčí
pouze terénní nerovnosti. Dva rybníčky zahalené
tajemstvím a romancí jsou jak stvořené pro
chvíle rozjímání…

kožich

Z odbočky k rybníkům se vrátíte zpět,
a pak vystoupáte na vrch Kožich, kde můžete
využít rozhlednu, ze které se Vám po zdolání
schodů naskytne krásný a daleký výhled – za dobrého počasí můžete vidět nejen Zelenou horu

kaple sv. huberta

první zastavení

Vás čeká na návsi v obci Letiny. Z historických památek Letin je nejvýznamnější jednolodní kostel sv. Prokopa ze 13. století.
Známé jsou Letiny též jako lázně. Budova zámku
(vystavěna K. J. Pikhartem v roce 1700) byla
v roce 1776 za držení rodu Morzinů přestavěna
pro účely lázeňství, využívajícího léčivé účinky
letinského pramene a bahna z blízkého rašeliniště. Dnes lázeňský komplex slouží především
seniorům a osobám zdravotně postiženým.
Z Letin se poté vydáte severním směrem, po pravé straně budete míjet letinské fotbalové hřiště,
zde odbočíte na Libákovice a v půli cesty pak
doprava k buližníkovému masivu. Směrovky Vás
povedou a Vy budete moci vyzkoušet své znalosti
o stromech listnatých i jehličnatých – rozeznáte
např. dle „let“ či kůry smrk od borovice? Ověřit si
to můžete s námi na dřevěné tabuli se vzorky
dřevin (na rozcestí Libákovice - Drahkov). Cestou
ke skále ještě můžete odbočit doleva, kdy
po přibližně 30 m dojdete ke kapličce Panny
Marie. Kapličku nechal postavit někdy ve 2. polovině 19. stol. pan Pašek, hostinský z Libákovic
v místě, kde se mu údajně cestou z Blovic zjevila
Panna Maria. Kaple byla opravena a znovu vysvěcena v roce 2003 zásluhou Spolku pro záchranu historických památek na území Přeštic. Nebo
se můžete dát rovnou k Čertovu břemeni.

Cesta Vás dále povede přes
obec Libákovice až do lesa Hájek, kde si u kaple
sv. Huberta přečtete něco o myslivosti, dozvíte
se, že sv. Hubert zemřel v roce 727 a je patronem nejen lovců a střelců, ale též řezníků,
kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků,
slévačů, matematiků, výrobců matematických
přístrojů a je vzýván proti pokousání psem,
uštknutí a strachu před vodou. A když tohle
budete vědět, můžete beze strachu posvačit
na dřevěné lavici, která stojí hned vedle kapličky.

bývalý lom

Po směrovkách nakonec ještě
dojdete k bývalému lomu u Kbelnice, kde se
můžete zamyslet nad významem stanovišť
vytvořených člověkem. Težba v lomu skončila asi
v r. 1971. Kbelnický lom se stal nechtěným
svědkem jedné události našich novodobých dějin,
když během převratu v roce 1989 zde agenti
Státní bezpečnosti pálili tajné dokumenty.

test stromů

třetí zastavení

Od Čertova břemene se vydáte
rovně a po chvíli sejdete vpravo k tajuplným
rybníkům Na Hluboké, kde se dozvíte o významu
vody v krajině, ale i o historii již zaniklého

u Nepomuka, ale i Radyni, Vlčtejn, Ostrý a Plzeň
(pohlednice a razítko rozhledny jsou k dispozici
na OÚ v Řenčích). Seznámíte se také s některými
problémy v krajině způsobenými činností člověka.

Odtud se vrátíte do Letin.
Budete-li chtít,
můžete se ještě vydat
na prohlídku
lázní Letiny
(zastavení č. 7).

kaplička
e
panny mari

rybníky
na hluboké

no
čertovo břeme

kaple rta
sv. hube

rozhledna
kožich

