Od kamene svatého Huberta se vraťte zpět k zámku Svatý Hubert a pokračujte po modré turistické trase Kosobodským průsekem
k obci Kosobody. Cesta vede kolem Přírodní památky Plaviště –
rybníka s mokřadní loukou s vzácnou květenou a ohroženými druhy
obojživelníků. V Kosobodech přestupte na zelenou trasu, která vás
dovede zpátky k muzeu na náměstí Míru v Jesenici.

Z lesa mezi Kosobody a Jesenicí byly před Vlastivědné muzeum
v Jesenici přeneseny dva starobylé smírčí kříže, známé jako

Ovčácké kříže
Pověst vypráví, že označovaly místo, kde se odehrál souboj dvou
ovčáků, znepřátelených kvůli rozdílné náboženské víře. Oba, luterána
i katolíka, stál souboj život. Na místě, kde lidé našli mrtvé tělo
katolíka, zasadili úplný kamenný kříž, na památku luterána věnovali kříž bez jednoho ramene. Na čelní straně obou křížů můžete
při pozornějším pohledu objevit vryp ve tvaru kříže. V tomto případě je to prý symbol dýky, smrtícího nástroje, který ovčáci proti sobě
v souboji použili.

Alegorická výzdoba budovy
bývalé školy - medvěd učící dítě.
Ovčácké kříže.
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Prospekt vytvořila obecně prospěšná společnost Rakovnicko v roce 2011
pro Město Jesenice. Text a fotografie: Roman Hartl
www.krivoklatsko.cz
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Navštivte i další zajímavá místa v okolí Jesenice.
Svůj cíl si vyberte na www.jesenice-ra.cz.

WWW.KRIVOKLATSKO.CZ
Další tipy na výlety
okolím města najdete na

www.jesenice-ra.cz

WE

Z náměstí Míru vás k zámku Svatý Hubert dovede žlutá turistická
trasa. V ohybu Plzeňské ulice si vpravo všimněte barokně upraveného
románského kostela sv. Petra a Pavla s galerií soch světců na ohradní
zdi, palácové barokní fary z druhé poloviny 18. století a secesní budovy
bývalé obecné a měšťanské školy z roku 1904 se zajímavou alegorickou
výzdobou fasády (na polosloupech u vchodu - medvěd učící dítě, moudrá
sova, včelí úl jako symbol pilnosti). Za železniční tratí vpravo se rozprostírá téměř padesátihektarový Velký rybník, po levé straně silnice za benzinovou stanicí u plotu zahrady se pod náspem silnice ukrývá starobylý
křížový kámen, tzv. Celní kolo. Za kempem V Jahodovém lese vstoupíte
do staré kaštanové aleje, stoupající k barokní věži, známé jako
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k zámku
svatý hubert
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Výlet začíná na náměstí Míru v Jesenici, kde můžete navštívit
Vlastivědné muzeum (ústí Oráčovské ulice) s historickou a přírodovědnou expozicí. K vidění je zde mimo jiné středověký Tlestský
poklad – konvice se zhruba 400 skleněnými kroužky, středověkou
náhražkou mincí. Před muzeem je umístěno několik drobných kamenných památek z okolí včetně dvou smírčích křížů, o nichž ještě
bude cestou řeč.

Město Jesenice
vás zve na výlet

T

Výlet k zámku Svatý Hubert je okružní výlet okolím města
Jesenice. Výlet je určen pro pěší a díky nevelkému převýšení není
fyzicky náročný. Trasu můžete absolvovat i na kole, místy je však třeba počítat s horší sjízdností lesních cest a stezek. Trasa výletu měří
přibližně 11 km. Pro snazší orientaci v terénu si nezapomeňte vzít
s sebou turistickou mapu.

svatý Hubert. Z jiného tajuplného soudku pochází pověra, že nezadaná dívka, která na kámen usedne, se do roka vdá. Proto prý svého
času byl kámen cílem celých procesí vdavekchtivých slečen z města
Jesenice.

T EN

K zámku
svatý hubert

PLN Ý V ÝLE

vstoupíte do lesa a přehoupnete se přes horizont, ocitnete se v takzvaném
Plavečském průseku, na jehož konci už zdálky zahlédnete mezi stromy
patronu lovců zasvěcený

Letohrádek Plaveč
Stavba, mylně označovaná v některých mapách jako kaple,
vznikla pravděpodobně zároveň se zámkem Svatý Hubert na počátku 18. století. Nasvědčuje tomu nápadná architektonická podobnost obou staveb. Letohrádek postavený na šestibokém půdorysu
sloužil i jako vyhlídková věž. Za dobré viditelnosti odtud obsáhnete pohledem pořádný kus severozápadních Čech – Doupovské
hory, Krušnohoří a České Středohoří. V současnosti je letohrádek
bohužel opuštěný a zdevastovaný. Oprava letohrádku započatá
před několika lety ustala po dokončení nové střechy a zatím marně
čeká na své pokračování.
Na rozcestí v hospodářském dvoře Plaveč si můžete dopřát krátkou
odbočku a navštívit někdejší významné duchovní místo zdejšího kraje,
kterým je nedávno opravená

Lovecký zámek Svatý Hubert

Letohrádek Plaveč.

Kaplička u Plavče.

poutní kaplička
Panny Marie Altöttingenské
Přestože cesta ke kapličce není značená, najdete ji bez obtíží.
Stojí totiž na samém konci kaštanové aleje, přibližně 400 metrů východně od dvora Plaveč. Barokní kaplička je skrytá pod korunou
staré lípy. Kaplička je zasvěcená Panně Marii Altöttingenské, patronce bavorského městečka Altötting, nejslavnějšího mariánského
poutního místa Německa (každoročně sem zavítá na jeden milion věřících). Slavný předobraz pomohl ke slávě i barokní kapličce
u dvora Plaveč. V minulosti se tu ve Svatodušní pondělí scházeli
ve značném počtu věřící z okolních obcí k bohoslužbě a požehnání
pod širým nebem. Po roce 1945 poutní tradice rychle upadala a kaplička byla ponechána svému osudu a postupnému chátrání. Zánik
kaple odvrátila až oprava v roce 2004.
Jak to při pouti u kapličky na Plávči vypadalo v první třetině
minulého století, přibližují vzpomínky pana Antona Scheuberta
z Oráčova, uveřejněné v roce 1989 v časopise Heimatbrief Saazerland: „Po pozdravení poutníků z jednotlivých farností následovaly
prosebné modlitby a mariánské písně. Pak přišlo na řadu kázání,
které dávalo hlasu pana faráře pořádně zabrat, neboť každý z poutníků shromážděných na velkém, otevřeném prostranství chtěl jeho
slova slyšet. Pouť na Plávči byla i příležitostí, jak se opět po čase
pozdravit s příbuznými a známými, takže u kapličky bylo pěkně
živo. Stály tu i stánky se sladkostmi pro děti a nápoji pro všechny,
jelikož na Svatodušní pondělí bývalo už docela horko a lidé byli
po dlouhé cestě sem žízniví. Člověk se pohodlně usadil do trávy, snědl si, co dobrého měl s sebou k jídlu, a čile rozprávěl s ostatními. Asi
po třech příjemně strávených hodinách nastal čas k odchodu. Domů
se šlo opět v doprovodu modliteb a zpěvu.“
Od kapličky se stejnou cestou alejí vraťte ke dvoru Plaveč a po žluté turistické trase pokračujte směrem k zámku Svatý Hubert. Jakmile
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Krtské skály.

Plavečský průsek a sedm dalších průseků, které se jako paprsky
rozbíhaly od zámku daleko do všech směrů, měly svůj promyšlený
účel. Zámek vybudoval počátkem dvacátých let osmnáctého století hrabě František Josef Černín a nevelkou věžovou stavbu na nezvyklém osmibokém půdorysu podřídil jedinému účelu – své vášni
pro lov. Zámeček zasadil do středu rozsáhlé obory pro chov vysoké
a černé zvěře a od každého z osmi průčelí zámečku nechal vykácet
široký průsek, s jehož pomocí bylo možné sledovat při lovech a štvanicích pohyb zvěře. Princip byl jednoduchý – pozorovatel ve věžičce
zámku sledoval průseky a otáčením korouhve ve tvaru jelena udával
lovcům směr, kudy se prchající zvěř pohybuje.

Přestože sláva Svatého Huberta coby loveckého zátiší trvala
jen krátce (František Josef Černín zemřel nedlouho po dokončení
zámečku a jeho následovníci dávali přednost jiným kratochvílím)
a na Svatý Hubert se nastěhoval hraběcí černínský lesní úřad,
interiéry zámku zůstaly zachovány v původní stylové úpravě
až do konce 2. světové války. Zařízení zámku vévodil velký hodovní
stůl bohatě vykládaný loveckými motivy, nábytek dovedně zhotovený
z paroží a velké množství loveckých trofejí. Na rozdíl od současnosti
zámek nesloužil k ubytování hostů. Pro tento účel byla k dispozici v sousedství zámku pohodlná hájovna. Dnes je hájovna bohužel
v ruinách stejně jako přilehlý hospodářský dvůr.
Zámek Svatý Hubert je v současnosti v majetku Lesů České
republiky a není přístupný.

Kámen sv. Huberta.

Za druhé světové války pracovali v okolních lesích belgičtí
a francouzští váleční zajatci při likvidaci katastrofálních lesních polomů z let 1939 a 1940. Za střechu nad hlavou jim sloužily dva
narychlo postavené, dlouhé, přízemní dřevěné baráky. Jeden z baráků byl zničen hned na konci války, druhý stojí v blízkosti zámku
dodnes. Jeden čas byl využíván jako letní dětská ubytovna, v současnosti je z něj soukromá víkendová chata.
Přibližně 300 metrů od zámku při modré turistické trase jihovýchodním směrem k osadě Smrk můžete navštívit tajemnou aurou obestřený
František Josef Černín.

Bývalý zajatecký barák.
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Kámen svatého Huberta

Zámek Svatý Hubert.

Přestože kámen není označený, hned ho poznáte. Leží přímo
u cesty u silného buku a jeho nezaměnitelný vzhled nedává prostor
pro omyl. Kámen má homolovitý tvar a na jeho vrchu se nachází
okrouhlá prohlubeň, vzbuzující dojem sedátka i s opěrkou pro nohy.
Podle pověsti prohlubeň vznikla, když na kameni odpočíval při lovu
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