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Cyklisté vítáni. Ten nápis bude vidět stále častěji

Cyklostezek a cyklostras v Karlovarském kraji přibývá. Příznivci zdravého pohybu nemusí uhýbat před auty ani se před deštěm
schovávat pod stromy či na autobusových zastávkách.

Lidi, kteří se ze všech sil opírají do pedálů horských kol, už dávno nikdo nevnímá jako podivíny a překážku v silničním provozu.
Cyklisté si dokázali vydobýt pozici, kterou respektují města, kraje, dopravci i majitelé restaurací, penzionů a kempů.
Na webu s názvem Cyklisté vítáni mohou lidé zjistit, ve kterých podnicích najdou při svých túrách zázemí, kde se budou moci
nejen občerstvit a nabrat nové síly, ale i třeba opravit kolo.
Provozovatel, který chce získat bílozelenou nálepku Cyklisté vítáni, musí zaručit možnost ubytování, energeticky vydatnou
snídani s minimem tuků, možnost vyprání a usušení oblečení, uzamykatelnou místnost nebo boxy pro bezplatné uschování
bicyklů. Měl by být schopen poskytnout základní nářadí pro jednoduché opravy.
Na internetové adrese www.cyklistevitani. cz je k dispozici přehled certifikovaných zařízení. Na Chebsku je to jedenáct podniků,
na Karlovarsku dvanáct.
Na cyklisty myslí i Karlovarský kraj, který na svých webových stránkách v záložce cykloportál nabízí nejen podrobný seznam
všech tras a stezek, ale i další informace. „Letos jsme dokončili značení páteřní cyklostezky z Karlových Varů do Kynšperka, v
nejbližší době se stezka vyznačí až do Chebu na Slapanskou trať,“ říká správce portálu Miroslav Landa. Dokončuje se
cyklostezka od rolavského koupaliště k Ohři. „Prodloužit by se měla i trasa z Nejdku přes Nové Hamry až do Potůčků,“
konstatuje Miroslav Landa.
Už 29. května vyjedou hned na pěti trasách v Chebu oblíbené cyklobusy. Proti loňskému roku je novinkou prodloužení červené
trasy z Božího Daru až do Chebu. Vozy uzpůsobené k přepravě kol bude společnost Autobusy Karlovy Vary vypravovat až do
konce září o víkendech i ve státní svátky.
Výrazně ušetří lidé, kteří si za 499 korun koupí čipovou cyklokartu. Ta byla ještě loni o bezmála pět set korun dražší. „Kola
budeme přepravovat i na některých linkách na Mariánskolázeňsku, Ašsku a Kraslicku. K dispozici budou vozy s držáky pro osm
kol,“ doplňuje Suchan.

***

1 773 kilometrů cyklotras a cyklostezek je nyní k dispozici v Karlovarském kraji

FAKTA Cyklostezky a trasy v Karlovarském kraji Valeč - Žlutice - Domašín (24 km) Broumov - Krásno - Lipová - Cheb -
Františkovy Lázně - Luby - Kraslice - Rolava -Vlčina hájovna - Horní Blatná - Boží Dar (140 km) Velichov - Karlovy Vary - Loket
-Královské Poříčí - Sokolov - Kynšperk - Mostov - Tršnice - Cheb -Slapany - hranice (85 km) Klášter Teplá - Loučky (6 km)
Teplá - Heřmanov - Úterý (10 km) Teplá - Mrázov - Mariánské Lázně - Stará Voda - Mýtina - Slapany (52 km) Loket - Horní
Slavkov - Háje - Bečov nad Teplou - Chodov - Teplá -Klášter Teplá (36 km) Pernink - Nové Hamry - Rolava (21 km) Potůčky -
Milov - Pernink (25 km) Boží Dar - Neklid - Suchá - Pod Klínovcem (15 km) Rýžovna - Háje - Č. Mlýn - Boží Dar (23 km)
Nejdek - Nová Role - Karlovy Vary koupaliště (18 km) Vintířov - Chodov - Nová Role (11 km) Loket - Jimlíkov - Nová Role (14
km) Doubí - Horní Slavkov - Sokolov (28 km) Mohelno - Dolní Žandov - Úbočí -Horní Lazy (22 km) Tisová - Kraslice - Rotava -
Jindřichovice - Háj - Dolní Nivy (27 km) Dolní Nivy - Mezihorská - Favorit -Krásná Lípa - Rolava (20 km) Kraslice - Smolná -
Favorit (13 km) Starý Hrozňatov - Podhrad (6 km) Státní hranice - Aš - Polná -Ostroh - Skalka u Chebu (42 km) Krásňany -
Trojmezí - Újezd - Aš (20 km) Nad Peklem (rozc.) - Krásná -Podhradí - Doubrava (13 km) Státní hranice - Aš - Vernéřov
-Horní Paseky (10 km) Vernéřov - Podhradí (6 km) Doubrava - H. Paseky - Výhledy (12 km) Mokřiny (rozc.) - Kančí údolí
-Dubina - Pomezná - Klest (rozc.) (21 km) Skalka (bus) - Dolní Ovčín -Hazlov - Táborská (rozc.) (5 km) Vojtanov - Kančí údolí
(8 km) Polná - Libá - Dubina (7 km) Libá - Hůrka - Lužná (3 km) Cheb - Dřenice - Nebanice (17 km) Rotava - Háj (17 km)
Jindřichovice - Oloví - Krajková -Habartov (16 km) Lipová - Mýtina (6 km) Luby - Luby (hranice) (5 km) Skalná - Třebeň -
Doubí (9 km) Slatina - Stará Voda - Lázně Kynžvart - Prameny - Krásno (35 km) Kynšperk - Kolová - Kladská (23 km)
Mohelno - Slatina - Tři Sekery - Drmoul - Mariánské Lázně (24 km) Obůrka Hvozd - Buchtál (12 km) Obůrka Hvozd - Prameny
(11 km) Mariánské Lázně - Potok Rota (9 km) Mariánské Lázně - Kladská (7 km) Cheb - H. Pelhřimov -H. Hraničná - Pomezí
nad Ohří (10 km)

FAKTA Cyklostezky a trasy v Karlovarském kraji Pod Vodojemem - Cheb, Háje (3 km) Sokolov - Krajková - Mlýnská -Kraslice
(26 km) Kaceřov - Hřebeny, žst. (14 km) Libocký Důl, rozc. - Luby (6 km) Krajková, rozc. - Studenec (4 km) Svatava -
Lomnice - Dolní Nivy (12 km) Studenec, rozc. - Skelná Huť (5 km) Josefov - Dolina, rozc. (7 km) Velichov - Potůčky (52 km)
Zadní Chodov - Panský vrch (9 km) Buč - Otročín (25 km) Teplá - D. Voda - Nežichov -Buč - Radyně - Bochov - Březina (53
km) Cheb - Pomezí (7 km) Kynšperk - Mokřina (5 km) Kolová - Kynšperk - Dobroše (3 km) Kynšperk - Kamenný Dvůr -Stědrá
- U Trojice (5 km) Bělá (rozc.) - Březina - Žalmanov - Dubina (34 km) Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart léčebna (8 km) Králův
Kámen - Lazy (10 km) Podhora - Hájovna (rozc.) (4 km) Doubí - Potočiště - Odrava -Mostov (9 km) Toužim - Bohuslav -
Žlutice -Rabštejn (38 km) Žlutice - Polom (7 km) Mariánské Lázně - Závišín -Poutnov (15 km) Okounov - Korunní Kyselka



-Stráž - Damice - Velichov (23 km) Lužný rozc. - Malý Hrzín - Srní -Kupa, rozc. (11 km)

Foto popis| Tělo pracuje, hlava odpočívá Atraktivní trasy pro vyznavače cyklistiky nabízí v regionu například oblast Krušných
hor.
Foto autor| Foto: Martin Stolař, MF DNES
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