
Výchozím i cílovým bodem základního okruhu bude náves 
vZahorčicích. Zaparkovat je možné v odbočce k zemědělskému 
objektu (9). Na zahorčické návsi (1) se nachází kaplička sv. 
Jana Nepomuckého a Panny Marie, kříž s letopočtem 1886, 
pomník padlým ve světových válkách a panel prvního zastavení 
naučné stezky. Na severním okraji Zahorčic odbočíme před 
restaurovaným křížem z roku 1907 vpravo na asfaltku, která 
nás přivede k rybníku V Chalupech (2). Po 140 metrech přijde 
rozcestí. Asfaltová cesta se stáčí  vlevo a pokračuje k vrcholu 
(3). Zde uvidíme dvě staleté vitální lípy a žulový šestitunový 
menhir s vy-tesaným křížkem a letopočtem 2017 a na vysokém 

žulovém podstavci restaurovaný kříž z roku 1847, který je 
podle dostupných informací nejstarším "polním" křížem na 
Blatensku. Toto místo nabízí pěkný výhled jižním směrem na 
Šumavu (včetně obou bavorských Roklanů) a na sever na Třem-
šín a Štěrbinu v Brdech. Západní horizont je pak tvořen rozvo-
dím řek Lomnice a Berounky, které je současně staletou histo-
rickou a přírodní hranicí Prácheňského a Plzeňského kraje. 
Linie tohoto rozvodí, zvýrazněná v roce 2012 malou větrnou 
elektrárnou, je jakousi spojnicí mezi Šumavou a Brdy. Na tomto 
téměř mystickém místě můžeme načerpat pozitivní energii. 
 Po návratu na rozcestí pokračujeme jihovýchodním smě-
rem po cestě, která prochází krajem lipového lesa. Cesta se 
vnoří do lesa k rozcestí (4), před nímž si všimneme vlevo něko-
lika  urostlých douglasek se svým náletovým podrostem. Udr-
žujeme jihovýchodní směr a vrch Kobylu po levé ruce.  Pak se 
cesta začne klikatit a klesat. V místě (5) byl les; dnes je to pase-
ka se zajímavými pařezy a výhledem na Třemšín. Cesta nás 
přivede na severní okraj malé louky na jehož konci je lesní 
cesta, kterou se dáme doprava. Budeme procházet lesním tune-
lem se světlem na konci (6). Nebude to jen světlo, ale krásný 

výhled jihozápadním směrem na Šumavu, kostel Nejsvětější 
Trojice, Annaberg a kapličku svaté Anny ve Lnářích.

 Dáme se doleva kolem areálu bývalé pohodnice, kam 
jezdívala svého času herečka Karolína Slunéčková. Pak odbo-
číme k rybníku Kobyla. Dál nás cesta vypustí na louku (7), 
odkud je možný výhled na rybník Měleč a Blatenskou pahorka-
tinu. Po návratu k bodu (6) jdeme dál podél lesa a tam, kde 

bychom museli vyjít na pole, odbočíme doprava a přijdeme na 
velkou louku (11). 

Ze západního cípu louky odcházíme cestou střídavě lesem a 
oplocenkami. Asi po 10 minutách narazíme na rozcestí z něhož 
se dáme severně. Po 5 minutách - na prvním rozcestí - odbočí-
me doleva. Cestou nás vpravo (8) upoutá “ukousnutý” kámen. 
 U kraje lesa odbočíme vpravo a jdeme severně k dalšímu 

východu z lesa. Tam se dáme vlevo a  přes areál zemědělského 
družstva dojdeme  do Zahorčic.  
 Kdo by chtěl spojit tuto trasu s historicko - naučnou stezkou 
„Okolím Lnář”, dojede motoráčkem do Lnář. Z nádraží se dá na 
Lnáře a první odbočkou doprava, čímž se ocitne na stezce. Pak 
už postupuje podle značek a zastavení (v protisměru).   
 Doplnění a odbočení: Od hospody Přístav - zastavení č.2. - 
vede stezka přes hráz Veského rybníka, za níž zabočuje vlevo 
lnářskou čtvrtí Malá Strana. Po pravé straně si na domě č.p. 65 
všimněte pamětní desky věnované barikádníkům, kteří zde 5. 
května 1945 odzbrojili německý pancéř. Velitelem barikádníků 
byl můj otec Vilém Kurz. 
 Jakmile vyjdeme ze Lnář, objeví se před námi serpentina 
v jejímž prvním oblouku je výklenková kaplička. Sem přichází 
zprava nová asfaltka, u níž byla vedle pamětního kamene vysa-
zena lípa ke stému výročí republiky. Vlevo od kapličky odbočí-
me v původním směru luční cestou. Po 250 m uvidíme vpravo 
malý rybníček - Kamenec Horní (0) - pojmenovaný podle neda-
lekého vrcholu. Pod ním je projektován Kamenec Dolní. 
Pokračujeme luční cestou severně až přijdeme na cestu vedou-
cí doleva přes zemědělský areál do Zahorčic.  
 Po absolvování základního okruhu můžeme ze  zahorčic-
ké návsi (1) pokračovat západním směrem k rybníku U Pazder-
ny (10). Zde se napojíme na závěrečnou část trasy „Z Předmíře 
okolo Barochů”, která nás dovede kolem vrcholu Jezbyně 
(Nesvině) do Kasejovic.      
      Jan Kurz, květen 2020
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Menhir s křížkem (3), Řišťské pahorky, v pozadí Třemšín 

Výhled z bodu (6): bývalá pohodnice, lnářský kostel, 
rozvodí Lomnicko-Otavské, Šumava 

Ukousnutý kámen (8), květen 2020 
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