
Výchozím i cílovým bodem je náves v Bezděkově u kostela 
sv. Ondřeje (1). Vydáme se po žluté značce směr Čertův hrad 
(6). První rybník, který míjíme po levé ruce, je Pátek a za ním 
rybníček Sádka. Odbočující cesta vlevo odděluje Sádku od 
zaniklého rybníku Roubínek, po němž zbylo jen vlhké pole. 
Touto cestou se k nám připojuje modře značená „Naučná stezka 
územím Hradišťského potoka”. Pokračujeme po žluté a vpravo 
vidíme rybník Strašil. Od hráze Velkého Nezdřevského rybníka 
se můžeme podívat na rybníky Horní a Dolní Pračovec (2). 

 Obec Nezdřev (ne z dřev) má 2 kapličky. První 
výklenkovou uvidíme vedle kříže uprostřed křižovatky. 
S naučnou stezkou nyní opustíme žlutou značku (kam se 
posléze vrátíme) a okolo obecního úřadu přijdeme 
k nezdřevské požární nádrži, za níž začíná obora s vysokou 
zvěří. Podél obory přijdeme k zrekonstruovanému rybníčku 
Oudoly 4. (Nad ním leží romantický rybníček Oudoly 3, 
zatímco rybníčky Oudoly 2 a 1 byly v roce 2017 bez vody.) 
Konec naší odbočky tvoří rovněž zrekonstruované rybníčky 
Štěrbinka Dolejší (4) a Štěrbinka Hořejší (5). Mezi nimi je 
Štěrbinka prostřední, která na rekonstrukci teprve čeká.

 Po návratu do Nezdřeva pokračujeme po žluté značce okolo 
druhé kapličky a rozcestníku. Před zákrutou odbočíme vlevo a 
zkontrolujeme, zda má Malý Nezdřevský rybník vodu (3).

 Za Nezdřevem odbočuje žlutá značka ze silnice doleva a 
dovede nás po 1,5 km k Čertovu hradu (6). V lokalitě se 

nacházejí dva skalní útvary a rybník téhož jména. Dále 
kaplička se studánkou v podlaze a křížek. Po 50 metrech se 
znovu setkáváme s modrou naučnou stezkou, s níž opět 
opustíme žlutou značku. Cesta jde lesem, potom podél lesa. 
Cestou mineme odpočívadlo s výhledem na Dolní Vidlák a 
mělké údolí Hradišťského potoka. Po 15 minutách chůze po 
modré odbočíme polní cestou doprava. V místech, kde míjíme 
mysliveckou kazatelnu, se nacházel rybník Horní Vidlák, 
přičemž cesta, po níž jdeme, vedla po koruně jeho hráze.

Marně pátráme po Hradišťském potoku. Je schován v potrubí, 
aby v nejnižším místě cesty nakrátko vykoukl, vzápětí se opět schoval, 
a pod zemí pokračoval do severního chobotu Dolního Vidláku. 

 Než překročíme jeho druhý přítok, odbočíme polní cestou 
doprava. Přijdeme k rybníku Podhorskému (7) a vydechneme 
úžasem: tento rybník je parkově upraven - posezení, ohniště … 
Na opačném konci hráze je zajímavý bezpečnostní přeliv, který 
nemá jen funkci bránit přelití hráze při velké vodě. Má 

podobnou funkci, jako přeliv rybníka Nadýmače v Mračovsko-
pálenecké rybniční soustavě. Stokou od něj vedenou napájí 
rybníky Starý a Kozedře. Poté, co se vrátíme na rozcestí, 
přejdeme nejprve výtok z požeráku Podhorského a pak 
pokračujeme podél lesa, jehož okrajem je vedena zmíněná 
stoka. Po přejití stoky vyjdeme na silnici pod firmou Haas. 

 Silnicí se dáme doleva, abychom vzápětí odbočili vlevo a 
přešli hráz mezi rybníky Starý a Kozedře (8). Na rybníku 
Kozedře uvidíte velké množství divokých kachen z umělého 
odchovu. Po severovýchodním břehu jej obejdeme a vyjdeme 
na silnici. Na křižovatce s bezděkovskou silnicí se dáme 
doprava a za lesíkem odbočíme na polní cestu, která nás přivede 
k rybníku Starý Budětín (9). Zde se opět setkáváme s modře 
značenou naučnou stezkou. Té se držíme jen 150 m, abychom 
pokračovali 400 m východním směrem k dalšímu rozcestí. Z něj 
pokračujeme severovýchodním směrem 1 km bez odbočování. 
Ocitli jsme se na hrázi Velkého Bezděkovského, na jejímž konci 
je z žuly vytesaná sv. Alžběta, v lidovém podání „Bába” (10). 
150 m od sochy se pod hrází Velkého nachází Bezděkovský 
Malý. Do Bezděkova nás bezpečně dovede jak žlutá značka, tak 
i modrá naučná stezka (už počtvrté). Část cesty můžeme jít 
bezděkovskou alejí, která jde souběžně. Od rozcestníku 
„Odbočka k Bábě” si můžeme odskočit 150 m jižně k Louži 
Bezděkovské. Mezi tímto rozcestníkem a rozcestníkem 
v Bezděkově je po levé straně ještě rybníček Školka, hlídaný 
vodníkem. Pro úplnost - rybníček Sádlík leží na jihozápadním 
konci Bezděkova a rozloučení učiníme na hrázi mezi rybníky 
Podhrad a Pátek - 100 m západně od výchozího (cílového) bodu.

       Jan Kurz, květen 2020
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Údolí Hradišťského potoka a oba Vidláky od severu

Rybník Podhorský s víceúčelovým bezpečnostním přelivem 
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