
Klub cyklistů – turistů Český Lev Plzeň 
 

Zveme přátele starých bicyklů k tradiční podzimní vyjížďce 
Plzeňskem, která bude spojena s piknikem a s ochutnávkou bábovek, 
čímž chceme naznačit, že bábovky domácí výroby jsou vítány.  
 

Kdy: sobota 9. září 2017 
                                            Odjezd 10:00 
 
Jedeme po trase: Dobřany – Vstiš – Dnešice - Dolní Lukavice – Chlumčany  - 
Dobřany (cca 27 km). 
 

Vzhůru do pedálů! 

Dobřany (německy Dobrsan v letech 1938-1945 Wiesengrund) jsou město v okrese 
Plzeň-jih v Plzeňském kraji, 12 km jihozápadně od Plzně na řece Radbuze. Žije zde 
kolem 6 200 obyvatel. Městem vede železniční trať z Plzně do Železné Rudy, na které 
je zde zřízena železniční stanice Dobřany a severně od města v k. ú. Šlovice u Plzně 
ještě zastávka Dobřany zastávka. Nachází se zde psychiatrická léčebna, ve které se 
každoročně koná festival Mezi ploty. 

    Dobřany                        Vstiš  

Vstiš - první písemná zmínka o obci je z roku 1243. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 416 
obyvatel. 
 

Obec Dnešice se nachází v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský. V Dnešicích spolu s 
připojenou obcí Černotín žije přes 800 obyvatel. Na okraji obce směrem od Dobřan se 
nachází rybník „Utopený”. Obec se nachází 6 km severozápadně od Přeštic, na úpatí 
kopce Hůrka v nadmořské výšce 426 m. První písemná zpráva o obci Dnešice pochází z 
roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem darována kladrubskému klášter už jako obec 
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s kostelem. V obci je kostel sv. Václava, připomínaný již roku 1352, který byl v době 
husitských rozbrojů i s obcí vypleněn a po četných úpravách (např. přístavba nové věže 
roku 1811 a rozsáhlá oprava v letech 2001–2003) doznal dnešní podoby. Vpravo od cesty 
směrem na Přeštice se nachází výklenková kaple se sochou sv. Vojtěcha pocházející z 
první poloviny 19. století. Dnešickým rodákem byl známý novinář, překladatel a 
dopisovatel zahraničních časopisů Josef Pachmayer (1864–1928) a pedagogický 
spisovatel Tomáš Vorbes (1815–1888), jehož Obrazy z dějin vychovatelství byly dlouho 
oblíbenou studijní knihou, nebo také český druhoválečný letec Václav Jícha DFC, AFC 
(1914-1945). Za faráře Šimona Františka Alexia Janoty byly roku 1685 založeny farní 
matriky. 

   Dnešice 

Obec Dolní Lukavice se nachází v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský. Rozlehlá ves 
položená v údolí při řece Úhlavě asi 3 km severně od Přeštic a 20 km jižně od města 
Plzeň. Obec je známá díky hudebnímu skladateli Josefu Haydnovi, který zde bydlel. A 
také díky americkému astronautovi Jimu Lovellovi, kterému se zde narodili předci po 
linii jeho matky.[2] Sám Jim Lovell Dolní Lukavici navštívil v roce 2000. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1216, kdy zde vládli páni z Lukavice. Od poloviny 15. 
století do roku 1596 panství vlastnil rod Lukavských z Řeneč. Tento rod však však v 
roce 1596 Dolní Lukavici prodal, a svou pozornost se pravděpodobně chystal soustředit 
někam jinam. Velká část majetku však byla rodu zabavena při ,,pobělohorských 
konfiskacích", rod,, upadl v chudobu". Roku 1615 byla Dolní Lukavice prodána 
Jáchymovi Ladislavovi Loubskému z Lub, který se však také zúčastnil stavovského 
povstání. Od roku 1623 se na panství vystřídalo mnoho majitelů. Roku 1651 se dostala 
na více než sto let do majetku rodu Morzinů, kteří se zasloužili o její povznešení.  

   Zámek Dolní Lukavice   (zde piknik) 
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Chlumčany jsou obec v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji. Čítá přibližně 2400 
obyvatel. Průměrná nadmořská výška intravilánu je 390 m. První zmínka o obci 
pochází z roku 1379, kdy prvními majiteli byli Chlumčanští z Přestavlk. Obci dominuje 
Vrch s nadmořskou výškou 414 m, na kterém se nachází Kaple Panny Marie dříve zvaná 
„Matky Boží Pomocné“, jenž byla postavena v letech 1746 až 1749 a vysvěcena v roce 
1751.Chlumčany jsou především známé továrnou na podlahové dlaždice (dříve 
Chlumčanské keramické závody). Dále je zde výrobna tvárnic YTONG (dříve 
Porobeton) a malá pila. 

  Chlumčany  - kaple Panny Marie 

Zdroj: wikipedie 

A zpět do Dobřan  k minipivovaru Modrá Hvězda. 

 

 

Po absolvování celé trasy budou přeživším v minipivovaru Modrá 
Hvězda předány „Účastnické listy“. 

Poznámka: Starý stroj a dobový oděv jest samozřejmostí. Jedete na vlastní 
nebezpečí. Časová náročnost 9:30 – 17:00. 
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