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1 Příloha: Obecná charakteristika cyklistiky
1.1. Právní a legislativní úprava cyklistiky

Zorientovat se v legislativě jakékoliv země nebývá jednoduché. Pokusíme se zde v
rychlosti shrnout hierarchii a poradit, co a kde hledat.
Nejdříve je třeba rozlišovat legislativní nařízení od technických předpisů a
metodických dokumentů. Legislativa je závazná vždy, zatímco technické předpisy
pouze tehdy, když se na ně nějaká legislativa přímo odkazuje. Zpravidla je však
dodržení technických předpisů vyžadováno orgány státní správy a samosprávy, neboť
se jedná o schválené postupy, řešení a materiály a v případě, že budou dodrženy,
bude moci být zajištěn odpovídající kvalitativní standard řešení. Ten má pak vliv
především na bezpečnost dopravy.
Legislativa zahrnuje zákony a prováděcí vyhlášky, mezi technické předpisy lze řadit
České státní normy (ČSN), technické a kvalitativní podmínky, vzorové listy a
metodické pokyny.
Dále je třeba rozlišovat legislativu a předpisy v současnosti platné a připravované.

1.1.1. Zákony a vyhlášky
Základní kategorizace pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich
ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a
výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními
úřady najdete v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
Veškeré informace, co se týkají chování, tj. práv a povinností, najdete v zákoně č.
361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“ v platném znění.
Dopravní značení včetně schváleného zařízení + úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích ustanovuje Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č.
30/2001 Sb., v platném znění. Dne 14. 9. 2010 vstoupila v platnost vyhláška
Ministerstva dopravy č. 247/2010 Sb., která mj. zavádí nové dopravní značky pro
cyklisty. Vyhláška č. 247/2010 Sb., mění vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Důležitá je rovněž vyhláška
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Jak má vypadat jízdní kolo a co všechno za jízdní kola považovat lze, to definuje
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
znění vyhlášky Ministerstva dopravy 341/2002 Sb. o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 - 2020

(Příloha č. 13 vymezuje technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční
vozíky).
V obecné rovině se musí vztáhnout na výstavbu cyklistických komunikací i stavební
zákon (183/2006 Sb.) a vodní zákon (150/2010 Sb., 254/2001 Sb.), podle nichž
orgány státní správy vydávají rozhodnutí. V případě stavebního zákona se k výstavbě
cyklistických komunikací přistupuje stejně jako v případě jakékoliv jiné pozemní
komunikace. K cyklistické dopravě se rovněž vztahuje Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a nebo vyhláška o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace – č. 398/2009 Sb.

1.1.2. Technické předpisy
Přehled nejdůležitějších technických předpisů, ve kterých lze najít to nejdůležitější
pro projektování v souvislosti s cyklistickou dopravou:
České







státní normy
ČSN 73 6110
ČSN 73 6101
ČSN 73 6102
ČSN 73 6056
ČSN 73 6108
ČSN 73 6109

Projektování místních komunikací (především kapitola 10.4)
Projektování silnic a dálnic
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Odstavné a parkovací plochy (dopor. kap. 6.9)
Lesní dopravní síť
Projektování polních cest

Technické podmínky
 TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2006, Koura publishing)
 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání,
aktualizace 02/2012, CDV, v.v.i.)
 TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
(03/2006, CDV, v.v.i.)
 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, 12/2008, Koura publishing)
 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
(2. vydání, aktualizace 02/2012, CDV, v.v.i.)
 TP 142 Parkovací zařízení (sloupky, zahrazovací zařízení apod.), 01/2001,
Silniční vývoj, spol. s r. o.
 TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
(04/2005, CDV, v.v.i.)¨
 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikacích (+ dodatek 09/2010,
VUT Brno, Roadconsult)
 TP 218 Navrhování zón 30 (01/2010, CDV, v.v.i.)
Vzorové listy
 VL 6.1 Vzorové listy „Svislé dopravní značení“
 VL 6.2 Vzorové listy „Vodorovné dopravní značení“
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 VL 6.3 Vzorové listy „Dopravní zařízení“
 VL 7 Vzorové listy „Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování
dopravy“ (Zóny 30)

1.1.3. Připravovaná dopravní legislativa
V prosinci 2015 se dostane do Parlamentu ČR k 3. čtení novela zákona 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Její součástí je také tzv. „cyklobalíček“, jehož
účelem je upřesnit práva a povinnosti uživatelů jízdních kol a umožnit plánování
dopravní infrastruktury, která je bezpečná pro všechny uživatele, včetně cyklistů.
Čím dál tím více je zjevné, že stávající legislativa a technické předpisy mají své
historické limity a v kontextu 21. století by bylo třeba je podstatně přebudovat,
abychom přestali zaostávat za zeměmi západní Evropy:
Bez změny legislativy jen těžko mohou města vytvářet podmínky pro rozvoj městské
mobility. Právě zkušenosti z uplynulých šest let vedou k tomu, abychom přehodnotili
styl projednání navrhovaných změn. Obecným principem by mělo být nevytvářet
složitá a komplikovaná řešení, abychom nepokulhávali za sousedními zeměmi. Cílem
je změna celkového pohledu na uživatele jízdních kol.
Problém možná není ani tak v samotné legislativě, ale spíše v pohledu na ni - zda
možnosti, či zákazy? Ukázkou toho je rozdílný přístup k některým opatřením
v různých částech země. Co se někde realizuje bez větších diskuzí, jinde vůbec
nepřipadá v úvahu. Například v Příboře dostali úředníci pět různých návrhů, jak
umožnit vjezd cyklistů do jednosměrné ulice.
Podrobné informace:
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/

1.1.4. Související legislativa
Dalším z nástrojů, které mohou pomoci realizaci cílů krajské Koncpece je řešení i
následujících okruhů právních předpisů, které se týkají cyklodopravy:
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 Problém s novelizací zák. č.334/1992 Sb., která se udála v prosinci 2010 jako
přílepek k zákonu č.402/2010 Sb. k solárním elektrárnám. Legislativním
„přílepkem“ k zákonu č. 402/2010 Sb., ze dne 14. 12. 2010 byl změněn zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. S cílem omezit
neúměrné a nevratné zabírání zemědělské půdy byly s účinností od 1. 1. 2011
skokově zvýšeny sazby náhrad za vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Bohužel, zvýšené náhrady mají velmi negativní dopad i na výstavbu
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cyklostezek. Ve výčtu staveb, pro které se odvody nepředepisují (viz §11 odst.
(3) zákona 334/1992 Sb., cyklostezky, resp. stavby pro bezmotorovou dopravu
uvedeny nejsou. Finanční dopady jsou značné. V nížinách je běžná základní
cena podle bonitovaných půdně ekologických jednotek kolem 10 Kč/m2 i
vyšší. Vynásobíme-li tuto cenu tzv. ekologickou vahou ovlivnění příslušného
faktoru životního prostředí (např. pro chráněnou oblast přirozené akumulace
podzemních vod = 10) a tzv. koeficientem třídy ochrany (na úrodných půdách
to je až 9 x), dostáváme se k sazbám odvodů v řádu několika set korun
českých.
 Při délce cyklostezek v kilometrech jsou potom odvody v řádu milionů a
mohou se blížit nákladům na samotné vybudování cyklostezky. Je nanejvýš
potřebné, aby byla tato situace změněna. Nejlépe zařazením „staveb pro
bezmotorovou dopravu“ do výčtu v §11 odst. (3) zákona 334/1992 Sb.
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Předmětem projednání bude zejména:
 Možnost rozšíření dotací na další prvky cyklistické infrastruktury, zejména
opatření cyklistické infrastruktury integrační (jízdních pruhů pro cyklisty na
státních, krajských a místních komunikacích) a segregační (stezek pro chodce
a cyklisty společných či oddělených).
 Možnost dotací pro obce do 1000 obyvatel na projektovou dokumentaci na
cyklistické stezky v extravilánu.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy
Předmětem projednání bude zejména:
 Dle vodního zákona nesmí být protipovodňová hráz pojížděna žádným
vozidlem, mimo vozidel povodí. Jízdní kolo je ale také považováno za vozidlo,
proto by nemělo jezdit na hrázích. Kolo by mělo mít ale obecně v legislativě v
tomto ohledu stejnou „volnost“, jakou má chodec, tzn. obecný volný přístup.
Zákon č. 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995, o lesích (lesní zákon)
Předmětem projednání bude zejména:
 Využití lesní sítě komunikací pro cyklistickou dopravu. (Popis problému:
možnost v odůvodněných případech označit lesní cestu dopravní značkou
„stezka pro cyklisty“, s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd
povolen“, případně dotčené pozemky ve vlastnictví Lesů ČR převést na obce.)
 Problém s různými výklady zákona, řešících pohyb bajkerů po lesních cestách
a stezkách. (Popis problému: jde především o vymezení pojmů "lesní cesta" a
souvisejícího zařazení úzkých stezek a pěšin. Je proto třeba jasně definovat
zákonné právo použití lesních cest a stezek terénní cyklistiky.)
 Není dořešena zodpovědnost majitele lesa vůči úrazům týkající se
zodpovědnosti majitele lesa vůči úrazům návštěvníků. (Popis problému: Lesy
ČR dlouhodobě vycházely vstříc s povolením vyznačení cyklotrasy, ale po té,
co se začaly na kole hromadit úrazy na takto vyznačených trasách v lese
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(třeba spadlá větev, díra..) a co pak dotyčný poškozený žádá odškodnění,
nebo to dá k soudu (lidi jsou takoví), tak pak to vede k tomu, že Lesy ČR
nemají zájem o další převádění cyklotras ze silnic na lesní účelové
komunikace, nebo dokonce chtějí stávající trasy odznačit. Děje se to hlavně při
aktualizacích a pořizování územně plánovací dokumentace). Mnohé se sice
obhájí díky evidenci KČT, ale podobných problémů stále přibývá.)
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
Předmětem projednání bude zejména:
 Řešit problematiku úschovy kola, zodpovědnosti za něj, možnosti využít vlastní
kolo při výkonu práce, vč. zjednodušení pravidel a jasných ekonomických
stimulů (náhrady a zodpovědnost za používání vlastního kola při pracovním
procesu, způsoby vykazování atp.). Toto opatření historicky v legislativě
ošetřeno již bylo, avšak bylo zrušeno.

1.1.5. Změny v legislativě
A. Problémy s legislativou – oblast cyklodopravy
Poslanecká sněmovna schválila dne 9.12.2015 novelu zákona č. 361/2000 Sb., jejíž
součástí je i tzv. cyklobalíček. Města budou podle něj moci zřizovat cyklistické zóny,
jízdní pruhy pro cyklisty nebo ve vymezených případech umožnit jízdu na kole po
chodníku. Je to dobrá zpráva pro města, která řeší městskou mobilitu. Opatření zvýší
bezpečnost a průjezdnost měst, to vše v souvislosti s atraktivitou cyklistické dopravy.
Asi nejvíce diskusí vyvolala legalizace cyklistické zóny. Toto opatření, které je běžné
třeba v Rakousku nebo v Německu, umožní cyklistům i autům pohyb po jedné
komunikaci. Auta nesmí cyklisty omezit a jsou zde obrazně považována za „hosty“.
Na druhé straně cyklista nemůže autu bránit v průjezdu. Cyklistická zóna zároveň
přináší omezení rychlosti na 30 km/h.
Takzvané cyklistické ulice se mohou objevovat například v historických centrech
měst, kam se oddělené stezky pro jednotlivé druhy dopravy nevejdou, a kde již dnes
mnoho obyvatel používá jízdní kolo. Opatření tak má za cíl legalizovat to, co se již
děje v cyklisticky vytížených oblastech. Je třeba zdůraznit, že cyklisté zde nemají
absolutní přednost.
Zákon nově přináší také jízdní pruhy pro cyklisty (někdy se používá označení
„víceúčelové pruhy“), či možnost vjezdu cyklistů na chodník za předem vyhrazených
podmínek. Kompletní informace o projednání a podrobnosti o jednotlivých novinkách
najdete na této adrese: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/legislativa/.
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B. Problémy s legislativou – oblast cykloturistiky
Stejně jako v případě realizace cyklistické dopravy i cykloturistika musí řešit problémy
s legislativou. Pokud opomeneme zákon o cestovním ruchu, pak jsou to problémy
především s vedením některých cyklotras, které vedou po hrází řek (problémy
s povodím), nebo vedou lesy (správce lesa). Stát by v této věci měl pozměnit
minimálně dva zákony.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy
Dle vodního zákona nesmí být ochranná hráz vodního díla (tzv. protipovodňová hráz)
pojížděna žádným vozidlem, mimo vozidel povodí. Jízdní kolo je ale také považováno
za vozidlo, proto by nemělo jezdit na hrázích. Kolo by mělo mít ale obecně v
legislativě v tomto ohledu stejnou „volnost“, jakou má chodec, tzn. obecný volný
přístup. Doporučuje se proto do § 58, odst. 2 písm. a) před slovo vozidly doplnit
slovo „motorovými“.
Zákon č. 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995, o lesích (lesní zákon)
Předmětem projednání by mělo být zejména:
 Využití lesní sítě komunikací pro cyklistickou dopravu. Možnost
v odůvodněných případech označit lesní cestu dopravní značkou „stezka pro
cyklisty“, s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“, případně
dotčené pozemky ve vlastnictví Lesů ČR převést na obce.
 Problém s různými výklady zákona, řešících pohyb bikerů po lesních cestách a
stezkách. Jde především o vymezení pojmů „lesní cesta“ a souvisejícího
zařazení úzkých stezek a pěšin. Je proto třeba jasně definovat zákonné právo
použití lesních cest a stezek terénní cyklistiky.
 Není dořešena zodpovědnost majitele lesa vůči úrazům týkající se
zodpovědnosti majitele lesa vůči úrazům návštěvníků. Lesy ČR dlouhodobě
vycházely vstříc s povolením vyznačení cyklotrasy. Poté co se začaly na kole
hromadit úrazy na takto vyznačených trasách v lese (třeba spadlá větev,
díra…) a dotyčný poškozený žádal odškodnění, případně věc předal soudu,
Lesy ČR přestávají mít zájem o další převádění cyklotras ze silnic na lesní
účelové komunikace, nebo dokonce chtějí stávající trasy zrušit. Děje se to
hlavně při aktualizacích a pořizování územně plánovací dokumentace. Mnohé
se sice obhájí díky evidenci KČT, ale podobných problémů stále přibývá.

1.2. Charakteristika a definování současných trendů a potřeb
cyklistiky - podrobnosti
Cyklistika je vnímána jako integrální část, která se dělí z hlediska kompetencí do
oblasti dopravní obsluhy území a oblasti prezentace cykloturistiky. Během
posledních několika málo let přestává být pouze individuální záležitostí a plynule
přechází do městského i regionálního plánování, koexistuje s dalšími druhy dopravy a
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přirozenou cestou vznikají nároky uživatelů na dopravní prostor a odpovídající
vybavení.
Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu a současně většinou
bezprostřední styk s přírodou. Kolo je téměř bezhlučný dopravní prostředek pro
všechny věkové kategorie, neznečišťuje okolí, čímž přispívá k ozdravění životního
prostředí. Mezi další výhody jízdy na kole patří jeho dostupnost pro všechny vrstvy
obyvatel. K jízdě na kole člověk nepotřebuje žádné oprávnění, na kole se dostane
tam, kde autem nikoliv, dopravní zácpu může rychle vyřešit převedením kola na jinou
komunikaci, na kole je možné jet od domu až do práce, školy, na úřad, provoz kola
má minimální finanční nároky na vaši peněženku, aj. Určité nedostatky samotné
cyklistické dopravy lze naopak spatřovat v možnostech bezpečného parkování kol
(ochrana před krádežemi, nedostatek kvalitních stojanů, úschoven).
Využití cyklistiky k dopravním i rekreačním účelům má ve světě stoupající
tendenci a v mnoha zemích se tomuto trendu přizpůsobují služby, plánování i nabídka v dopravě. Tendence zdravého životního stylu je hlavním motivačním faktorem
k rozšíření cyklistiky.

1.2.1. Charakteristika cyklistické dopravy
Tato kapitola přináší zcela nový pohled na cyklistickou dopravu. Poslední evropské
trendy ukazují, že by se neměla řešit izolovaně, ale integrovaně spolu s dalšími druhy
dopravy. Rovněž by se neměla řešit izolovaně uvnitř měst a obcí, ale jako součást
plánu udržitelné městské mobility celého mikroregionu, či svazku obcí. Města jsou
stále více zatěžována automobilovou dopravou a řešení je možné vidět v sadě
opatření, ať už je to důsledná parkovací politika, kvalitní veřejná doprava, kvalitní
nabídka cyklistické infrastruktury, či propojení cyklistické a veřejné dopravy.
Tato kapitola tak nabízí obcím, městům a svazkům obcím návod, jak pojmout
zpracování svého plánu udržitelné městské mobility, samozřejmě v kontextu podpory
cyklistické dopravy. Projekt, který by byl podán v rámci integrované strategie většího
území má pak daleko větší šanci na úspěch při získání dotace.
Důležitou úlohou strategického plánování je hledání kompromisu mezi mnohdy
protichůdnými zájmy. Hledání shody je důležité zejména proto, že plánování
cyklistiky nikdy neprobíhá samo o sobě, ale v těsné souvislosti s dalšími druhy
dopravy a rozvojem města a to vše v rámci celkové politické atmosféry a daných
finančních možností.
Aby bylo zavádění cyklistiky účinné, musí být součástí integrované dopravní strategie
zahrnující všechny druhy dopravy a musí být posíleno souvisejícími plány a postupy,
jako je územní plánování, strategie rozvoje města nebo také socioekonomické
9
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strategie. Tyto strategie se totiž navzájem ovlivňují. Jednotná celistvá dopravní
politika vyvažuje různé způsoby dopravy a dopravní prostor tak, že každému
dopravnímu prostředku dává svojí funkci v rámci systému dopravní obslužnosti
území. Výsledkem úspěšné dopravní politiky je, že cestovní doba všech uživatelů se
zkrátí. Město a celý region bude bezpečnější a kvalita života všech občanů se zvedne
bez ohledu na to, zdali jsou cyklisté či necyklisté.
Klíčové je zaměřit pozornost na celkové dopravní plánování města a regionu.
Cyklistika může totiž účinně fungovat pouze v jeho rámci. Strategie na podporu
cyklistiky by měla být vytvořena v rámci celkové dopravní politiky a v této politice být
pevně ukotvena. Doprava se totiž ve velké míře podepisuje na podobě města, stojí
v základech městské ekonomiky a může mít velmi negativní dopad na kvalitu života
ve městě. Doprava může způsobovat problémy bezpečnosti v ulicích, obtěžovat
hlukem, znečišťovat ovzduší a v případě automobilové dopravy dokonce působit díky
dopravním zácpám zdržení a ztrátu času. Města vznikla na základech dopravního
systému, zároveň se ale dopravní systém a dopravní síť přizpůsobily městu. Jelikož je
doprava klíčovou otázkou každodenního života ve městě, jsou tedy i cíle a efekty
dopravního plánování klíčovými otázkami městského života.
Integrovaný plán dopravy ve městě se skládá z celkové vize o podobě zamýšleného
budoucího systému dopravy ve městě, sady cílů, kterých je potřeba dosáhnout a
seznamu možných opatření, ať již fyzických (jako je infrastruktura) nebo
organizačních (zpoplatnění, regulace, propagace, atd.), pomocí kterých by měly být
žádoucí cíle dosaženy. Konkrétní dlouhodobé cíle dopravního plánování ve městě,
které by měly být ve strategii popsány, zahrnují:
 Strategickou vizi města/regionu a podoby jeho dopravního systému.
 Strategické a specifické cíle dopravy ve městě/regionu a jednotlivých způsobů
dopravy.
 Přehled fyzických i organizačních opatření vedoucích k dosažení cílů.
Vize, cíle a opatření strategie musí být navzájem propojeny. Ačkoli jsou to právě
opatření, která mají největší praktický dopad, vize a cíle jsou důležité pro vytvoření
strategie, která umožňuje zvolit pro kýžený efekt nejlepší opatření. Cíle a opatření
stojí v základech strategie, jak naplnit žádoucí vizi.
Pro města a obce je pak připraven seznam kontrolních otázek, které jim mají pomoci
s pochopením dané problematiky:
1. Je do procesu SUMP zahrnuta mezioborovost?
Aby byly SUMPy úspěšné, musí zahrnovat nejen otázky mobility a dopravní
infrastruktury, ale musí se zohledňovat také širší společenské, environmentální a
ekonomické aspekty a mít opravdu silný participativní charakter za spoluúčasti
nejrůznějších partnerů, místních obyvatel a významných zájmových skupin. O tom
sice teorie hovoří, ale reálně se stávající plány nadále zabývají primárně otázkami
dopravní infrastruktury.
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2. Jak silná je politická vůle ke změnám
Hnacím motorem úspěšného SUMP je politická vůle příslušných rozhodovacích
orgánů. Praxe ukazuje, že ve městech je pouze minimum politiků , kteří stojí za
změnami a vidí budoucnost dále než pouze své volební období, a nemají sílu a
dostatek argumentů, aby dokázali o potřebnosti změn přesvědčit své kolegy v radě a
v zastupitelstvu. Většina z nás ví, že auto potřebujeme k našemu životu, ale na druhé
straně víme, že je jich někdy přespříliš…
3. Je stanovena ambiciózní vize pro budoucí udržitelnou mobilitu?
V Česku se zatím města bojí stanovit vizi, která by hovořila o konkrétním snížení
automobilové dopravy. Vize se může stát efektivním marketingovým nástrojem pro
inovativní opatření v oblasti dopravy a mobility. Je-li vize správně formulovaná, může
mít pozitivní vliv na ekonomický růst a zaměstnanost. Také může městům pomoci
k dosažení vytčených konkrétních cílů. VIZE ale musí být spojena s konkrétním
závazkem. Vzorem nám může být Vídeň (cíl snížení IAD byl stanoven na 15% do
roku 2050), Curych, či Lipsko. Vizi si sice každé město musí stanovit samo, ale
doporučuje se přijít s návrhem, aby celkový podíl udržitelné dopravy na dělbě
přepravní práce dosáhl výše 75%, kde udržitelnou dopravou rozumíme pěší,
cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Někde je dominantní veřejná doprava,
jinde cyklistická, či pěší. V tomto případě je VIZE především o postoji a o
principu myšlení, která má městům pomoci pochopit nasměrování.
4. Nakolik se podařilo zapojit zainteresované subjekty a veřejnost?
Participace znamená, že od samotného začátku navrhování bude veřejnost přizvána
k aktivní účasti stanovení cílů. Participační strategie musí být založena na snaze
otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě. Pokud se má
veřejnost angažovat, potřebuje mít k dispozici relevantní informace a je třeba ji
seznamovat průběžně s moderními principy plánování a tím předcházet budoucím
problémům.
5. Považujete SUMP za strategický dokument?
Je třeba si připomenout, že SUMP je STRATEGICKÝ PLÁN, který je realizován
podle fází korespondující s tvorbou strategického dokumentu. Dosavadní zkušenosti
SUMPu v českých městech ukazují, že je realizován spíše generel dopravy, územně
plánovací podklad, s prvky strategického plánu, V SUMPu má ovšem dominovat
strategický plán určující směr, finance, zodpovědnost, apod. Prvky z „generelu“
předkládají možná technická řešení, či opatření, které se mohou realizovat. Máme
jednu normu, jeden zákon, ale návrhy by vždy měly být v souladu se strategickým
plánem, který určuje směr.
6. Zaměřil se SUMP na analýzu stávajícího územního plánu?
Je známo, že územní plán výrazným způsobem ovlivňuje mobilitu občanů. Analýza v
SUMPu však návaznost na územní plán, či na územní politiku ve vztahu k dopravním
řešením, např. k veřejné dopravě v území, řeší jen povrchně. V Německu je rozvíjen
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koncept „města krátkých vzdáleností“, který je založen na principu, že územní, ale i
dopravní plánování vede k menším nárokům aglomerace na dopravu.
7. Vede dopravní plánování ke snížení nároků na dopravní systém?
Hlavním principem je opět rozvíjení konceptu „města krátkých vzdáleností“, kdy
plánování vychází z „paralelního modelu”, který je založen na tom, že každý druh
dopravy je přínosný. Usiluje o vytvoření rovnovážného dopravního systému. V
dopravním plánování tedy nemá být kladen důraz na zvyšování mobility založené na
automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů cest všemi mody
dopravy, které jsou vzájemně propojené.
8. Preferuje SUMP „bezpečnost a plynulost“ IAD, nebo bezpečnost
chodců a cyklistů?
Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel,
vozidlo, infrastruktura, což i v SUMP zůstává. Nicméně bezpečnost musí být
v kontextu SUMP řešena i z pohledu řešení mobility. Je třeba spojit zvyšování
bezpečnosti s možnými změnami v celkově dělbě přepravní práce, které chceme
ovlivnit právě SUMP.
9. Nakolik analýza pomáhá pomocí souboru dat a informací vysvětlit
principy SUMP ?
Například průzkum dopravního chování může mít velkou vypovídající schopnost.
Vždyť právě dělba přepravní práce by měla být jedním z klíčů pochopení
dosažení cílů SUMP. Pokud chceme naplnit cíl a měnit dopravní chování, pak
musíme nejprve porozumět číslům, která jsou spojená s dělbou přepravní práce. Při
výstupech je třeba se vyvarovat obecnému zprůměrování dat o dělbě přepravní
práce. Je třeba ji rozdělit dle vzdálenosti, do 3, 5, 10 a nad 10 km, přičemž
vzdálenost do 5 km je považována za ideální, kterou lze pokrýt pěší, cyklistickou,
případně i veřejnou dopravou. Data z průzkumu mohou pak ukázat překvapující fakt,
že pro místní obyvatele je neatraktivní jízda IAD na krátké vzdálenosti.
10.
Používají se data z analýzy, pokud se prokáže, že IAD ovlivňuje
životní prostředí ve městě? Hovoří se o problémech spojených
s nedostatkem pohybu?
Není dobré strašit, ale pro zdůvodnění změn je vždy dobré použít informace o imisní
zatížení města škodlivinami emitovanými dopravou (NO2, PM10, benzen, benzo (a)
pyren, NOx, CO2, CO). A nejenom to. Dále je třeba do Komunikační strategie zařadit
i informace, že podpora cyklistické a pěší dopravy by neměla být spojována jen
s otázkou dopravy, ale především aktivní mobility. Důvodem je jednoznačně
prokázaná role pohybové aktivity v prevenci a léčbě řady chronických neinfekčních
onemocnění a to jak u dospělých, tak dětí.
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11.
Vyvarovala se analýza u parkovací politiky v centru
standardních chyb?
Často je kladen velký důraz na parkování vozidel s cílem navýšit počet parkovacích
míst, což je v rozporu s obecnými cíli SUMP. V dotazníkovém šetření je nutné
vyhnout se otázce: „chybí vám parkování v centru města?“. V takovém případě je
velmi pravděpodobné, že většina odpoví, že ANO. Je třeba důsledně rozlišovat
parkování v centru mezi parkováním rezidentů a krátkodobým a dlouhodobým
parkováním lidí nežijících v dané oblasti. Následná opatření by měla být zaměřena
právě na dlouhodobé parkování.
12.
Modelují se a navrhují se scénáře se správnými vstupními
údaji?
Víme, že toto řešení pomáhá získávat data týkající se oblasti mobility a poskytuje
nástroje pro vizualizaci scénářů a možností plánování. Scénář vypracovaný pro
plánovací strategii podporuje participativní charakter rozhodovacích procesů. Problém
nastává v té chvíli, že se většinou počítá s růstem IAD na základě odhadů, či
předpokladů ŘSD, pro které jsou zprávy o podpoře udržitelných forem dopravy ve
městech zatím cizí. Co když ale mladá generace již přestává být závislá na
automobilech, což by odpovídalo trendu ze sousedního Německa. Kdo tedy určil, že
stupeň automobilizace bude stále růst?
13.
Navrhují se ambiciózní opatření ?
Jak bylo napsáno v bodě 3. SUMP je strategický plán, který určuje směr, či postoj,
který vede ke stanovení nových, ambiciózních cílů směřujících k udržitelné mobilitě..
SUMP tak v návrhové části určuje konkrétní cíle a opatření, které jsou realistické s
ohledem na současnou situaci ve městě a jejím okolí. Návrhová část obsahuje řadu
opatření, ale veřejnost bude vždy vnímat ta opatření, která jsou vidět - 1. Veřejná
doprava, 2. Nové stavby pro automobilovou dopravu, 3. Revitalizace veřejného, či
uličního prostoru, 4. Zklidňování dopravy, 5. Parkovací politika, 6. Pěší a cyklistická
doprava. Mnohá opatření mohou být navrhována nejen podle zahraničních, ale již i
tuzemských zkušeností, které se již osvědčila.
14.
Využívá akční plán výběr opatření/balíčku opatření?
Je pravda, že akční plán musí vycházet z finančních možností města dle rozpočtových
kapitol a externích zdrojů. Peníze by měly směřovat na vybudování efektivní
infrastruktury, v jejímž rámci se bude přepravovat co největší počet osob, za co
nejnižší možné náklady.. Při tvorbě akčního plánu se tak může stát, že i když např.
celý dokument hovoří o významu „integračních opatření“ (např. realizace „levných“
cyklistických pruhů), tak veřejnost a politici si vyberou dražší variantu segregovaných
cyklostezek. Důvodem výběru není rozpor s normou, ale domněnka, že cyklistické
pruhy jsou nebezpečné a na komunikaci je nutné zajistit především parkování.
15.
Je zaveden systém auditu a management kvality v SUMP?
Doposud je SUMP vnímám jako dokument, který realizuje vybraná firma a svým
způsobem je pak sama kontrolována a možná i směřována někam, kam sama
nechce. Proto je dobré, aby samotný SUMP prošel auditem, který by poskytl náhled
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na současnou strategii městské dopravy a její realizaci. Díky auditu by bylo možné
zkvalitnit současné plánovací a realizační procesy i vybraná opatření v oblasti
městské mobility. Jedná se de facto o hodnocení strategických plánů a stávajících
dopravních politik. Města mají k dispozici dvě možnosti hodnocení a to
prostřednictvím Místní agendy 21 nebo projektu QUEST.
16.
Pamatuje se na monitoring a evaluace SUMP?
SUMP je proces. To, že byl ve městě dokončen SUMP je prvním krokem na dlouhé
cestě ke změně. Nezbytným krokem je využití celé řady evaluačních metod, např.
hodnocení dopadu a procesu, které umožňuje kvantifikovat cíle. Měření dosaženého
pokroku pomůže pozvednout plán na ještě vyšší úroveň.
17.
Je vedena cílená kampaň na podporu udržitelné mobility?
Proč vlastně vést kampaň za udržitelnou mobilitu? Pouhé dopravní plánování nemůže
vyvolat změny v dopravním chování obyvatelstva. Změny v infrastruktuře je nutné
doplnit o strategie, jejichž cílem je přesvědčit lidi, že změnit jejich návyky je dobré
pro všechny. Můžeme si vybrat z celé škály možností.
Dopad SUMP na plánování cyklistické dopravy:
Plánování cyklistické dopravy je plánem postupné integrace cyklistů do dopravní
infrastruktury města. Tento záměr vychází z celkové vize rozvoje území a kvality
života v něm. Je součástí širšího pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen
dopravními tepnami umožňující pohyb z místa na místo, resp. skladištěm dopravních
prostředků, ale (citace): především příjemným místem, kde se lidé potkávají,

vyměňují si své názory nebo jen relaxují a baví se. Potenciál města jako živého
organismu se zvyšuje tehdy, když je čím dál tím více lidí motivováno k chůzi, k jízdě
na kole nebo k pobytu ve veřejných prostranstvích (Jan Gehl – Města pro lidi).
Cílem plánování cyklistické dopravy je přispět k vytvoření takového místa, ve kterém
nejde jen o plánování a postupném realizování co nejvíce kilometrů speciální
cyklistické infrastruktury. Jde o to, vytvořit na území celého města a regionu
podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů a zároveň s tím nabídnout jistou míru kvality.
Ta souvisí se spojitostí, atraktivitou propojení a v neposlední řadě i s plynulostí
pohybu. Právě kvalita dopravní cesty může sehrát rozhodující roli při výběru
dopravního prostředku.
Cyklistika může být velkým pomocníkem pro efektní, udržitelnou a zdravou městskou
dopravu. Vytváření městského prostředí, které s jízdními koly počítá, má určitá daná
pravidla, která je dobré mít vždy na paměti. V kontextu cyklistiky je třeba naplnit pět
základních požadavků:
 celistvost (spojitost)
 přímost (ve smyslu vzdálenosti i času)
 bezpečnost
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 komfort
 atraktivita
Ačkoli jsou komfort a atraktivita důležitými parametry, na úrovni plánování sítě
nehrají tak velikou roli. Týkají se spíše otázky konkrétní podoby infrastruktury a jejich
interakce s ostatními druhy dopravy.
V dopravním a územním plánování by tedy neměl být kladen důraz na zvyšování
mobility založené na automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů
cest všemi druhy dopravy. Městská mobilita založená na automobilech skutečnou
dosažitelnost totiž citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší ve městech, která
upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Je důležité si uvědomit, že
mobilita založená zejména na automobilové dopravě v mnoha případech nepřispívá
ke zkvalitňování mobility obyvatel, naopak ji často, zejména ve větších městech
zhoršuje.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nová témata, tak by měla být komunikována
prostřednictvím značky „Města s dobrou adresou“. Žijeme na konkrétní adrese,
ulici, čtvrti, v konkrétním městě a regionu. V tomto prostoru se ale také potřebujeme
pohybovat. Koncept „Města s dobrou adresou“ chce právě nám nabídnout možnost
bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu. Jenže s rostoucí populací a
přibývajícími pracovními místy to není až tak jednoduchá věc. Sílí tlak na současná
dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. K tomu je třeba
připočítat problémy s dopravní přetížeností, hlukem a znečištěním. Také je nutné
pracovat s faktem, že funkce ulice je také spojená s různosti zájmů a potřeb různých
uživatelů, což vyvolává konflikty. Problém je v tom, že každý chce uplatnit svoje
právo, svoji svobodu na veřejný prostor. Každý si ale tu svobodu vykládá jinak.
Koncept Města s dobrou adresou se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy
bezpečnosti, parkování, tvorby veřejného prostoru s preferencí chůze a jízdy na kole
a v neposlední řadě i otázku role veřejné dopravy v dnešní společnosti.
15
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Přestože značka „Města s dobrou adresou“ hovoří o komunikaci strategického plánu
rozvoje města, samotná značka není svázaná s povinnou metodikou ani strukturou.
Hlavním úkolem je kultivovat městskou mobilitu s vědomím, že cyklodoprava patří
zatím v českých městech k nejslabším článkům.
Vize "Města s dobrou adresou" není vyhrazena žádné politické straně či hnutí. Kdokoli
může svým podpisem podpořit principy uvedené na stránkách www.dobramesta.cz.

1.2.2.
Charakteristika
cyklistiky
volnočasové a sportovní

turistické,

A. Základní informace

Cyklistiku můžeme spojit jak s volným časem, cestovním ruchem, tak s rekreací. Pro
zjednodušení terminologie se nejčastěji používá termín rekreační cyklistika, která
zastřešuje všechna uvedená spojení.
Předpoklady pro rozvoj rekreační cyklistiky jsou v Jihomoravském kraji velmi dobré.
Krásná krajina s členitým reliéfem, lesy, vodními plochami, nespočtem kulturněhistorických a technických památek a spoustou přírodních krás. Rekreační cyklistika
má potenciál obohatit naše zážitky v krátkém časovém úseku a k životnímu prostředí
zůstává přátelská. Atraktivní cyklistická nabídka pomáhá turisticky zajímavým místům
v České republice a přispívá i k rozvoji zaostalejších regionů. K propagaci těchto
zajímavých míst by měl aktivně přispět destinační management. Podpora cyklistiky
zajišťuje pracovní místa v různých oblastech služeb cestovního ruchu.
Z pohledu aktualizace strategické dokumentu se jeví jako zásadní příprava národního
marketingového projektu „Česko jede“, se zaměřením na propagaci cyklistiky & inline.

B. Typologie rekreačních cyklistů

Očekávání klienta: zážitek v originálním prostředí, spokojenost se službami,
preference malých rodinných penzionů, kontakt s místními obyvateli, co dostanu za
své peníze?
Existuje mnoho faktorů, podle kterých je možné rozřadit cyklisty do skupin:
1. Typ terénu, povrchu.
2. Délka tras.
3. Jízdy individuální /s rodinou/ s přáteli.
4. Jízdy „na těžko“ nebo „nalehko“.
5. Víkendy/denní jízdy.
6. Frekvence využití automobilu/kola.
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7. Využívání ubytovacích zařízení.
8. Frekvence využití vlaku/cyklobusu.
8. Typ kola.
9. Využívání stravovacích zařízení.
10. Místní vs. přespolní.
Typologie rekreačních cyklistů jako klientů:
 Rodiny s dětmi - kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní
zpevněný povrch, častým cílem je restaurace se zahrádkou nebo hřiště.
 Méně zdatní (pohodoví) rekreační cyklisté - nenáročné kratší trasy, cca
do 30 km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch.
 Zdatnější rekreační cyklisté - okružní trasy 40 - 80 km, často v kombinaci
s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i
nenáročné přírodní cesty. Delší trasy ani nekvalitní povrch nejsou překážkou,
cílem je radost z jízdy.
 Dálkoví cyklisté - trasy 50 – 100 km, převážně se drží páteřních tras,
většinou se zdrží na jednu noc „páteřní trasy s dobrým značením jsou



podmínkou, jedeme z místa na místo, často trasy podél řek“.

Terénní cyklisté - preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky
v terénu.
Sportovně rekreační cyklisté - vyhledávají masové akce sportovního typu,
například MTB maratóny nebo silniční maratóny. Testují své síly v závodech,
překonávají vlastní hranice, trénují pro výkon.

C. Principy propagace produktu

Prodej – orientace na efektivní metody – Internet, mobil, online
Příklad Česká republika:
Rozhlas
Kampaň
v
městské dopravě

14 395 552 Kč Rozhlas

4 743 000 posluchačů

4 627 771 Kč

Kampaň
v městské dopravě

1 883 355 cestujících

Inzeráty v tisku
Akce
v
obchodních
centrech

1 350 000 Kč

Inzeráty v tisku

5 063 000 čtenářů

1 241 309 Kč

Akce v obchodních
centrech

27 250
kusů
rozdaných materiálů

Internet

1 202 750 Kč

Internet

8 545 527 shlédnutí

Redakční články

19 000 000 přečtení

Redakční články

844 646 Kč

Zdroj. CzechTourism2010
Závěr:
 nejefektivnější jsou články, které čtenáři vnímají jako informaci a ne jako
reklamu.
 druhý nejefektivnější výstup je Internet - poměr cena/výkon
17
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D. Marketing zaměřit hlavně na služby

Z pohledu cestovního ruchu je nabídka dovolené s kolem či dokonce na
kole od běžné nabídky odlišná. Nabídka ucelených služeb je v oblasti
cestovního ruchu nazývána produkt. Pro přípravu produktů cestovního
ruchu pro cyklisty, tzv. „cyklobalíčků“ je třeba mít na paměti potřeby
cyklistů, jejich kol, ale i mnohé aspekty, které nabídka dovolené
s kolem či na něm zahrnuje. Cyklobalíčky jsou jednou z možností, jak
zvýšit počet turistů v regionu. Nejde přitom jen o samotnou infrastrukturu
(cyklostezky), jako spíš o související vybavení a služby, které zpříjemní nebo dokonce
umožní její využívání. Jde zejména o vybavení cyklostezek, ale i značených cyklotras
s odpočívkami, informačními tabulemi s mapami či popisem okolních zajímavostí.
Ubytovací, stravovací zařízení a turistické cíle nabízející služby s přihlédnutím ke
specifickým potřebám cyklistů (vhodné jídlo a nápoje, servis, uložení kol atp.) mají
možnost získat certifikaci Cyklisté vítáni, která uživatelům garantuje rozsah a kvalitu
cyklistických služeb. Cílem je vytvoření certifikačního systému Cyklisté vítání,
jako národního standardu kvality služeb cestovního ruchu pro cyklisty a
cykloturisty, zavedení certifikace a systému kontroly do praxe na celém území ČR
na základě úspěšných zkušeností ze zahraničí.
Přestože existuje velké množství map a propagačních materiálů, které mohou cyklisté
využít jako informační zdroj pro přípravu trasy, či celé dovolené, jen velice málo
z nich je koncipováno jako „cyklobalíček“, tedy materiál poskytující kompletní
informace vč. služeb pro cykloturistiku v daném místě. Infocentra pak poskytují často
jen základní informace, služby cykloprůvodců téměř chybí.
Aktivity měst a obcí podporující cestovní ruch se často zaměřují na propagaci
architektonických památek, přičemž cyklisté většinou preferují jízdu přírodou a
poznávání zajímavostí přírodních (přírodní památky), oceňují krásné výhledy do
krajiny a cesty přírodou mimo zastavěné lokality. Propagace takového typu
cykloturistiky vyžaduje tedy aktivitu a koordinaci na území více obcí, tedy určitého
regionu. Nabídky prezentující možnosti cyklistiky jsou často zaměřeny obecně, tj. na
cyklisty jako takové, bez specifikace potřeb jednotlivých cílových skupin dle typologie
cyklistů.
Cyklobalíček bude prioritně určen jedné z uvedených skupin, jejím potřebám a
zvykům. Délka pobytu by se měla přizpůsobit potenciálu regionu, a to nejen
z pohledu pouhé cyklistiky, ale také z pohledu cestovního ruchu, tedy množstvím
zajímavých míst.
Přestože dosud neexistují přesná statistická čísla o tom, kolik lidí pro svou dovolenou
v ČR využívá kola (prioritně, nebo jen doplňkově), lze jen odhadnout, že
nejpočetnější skupinou u nás jsou cyklisté „pohodoví“. Stále se ale zvětšuje
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skupina dálkových cyklistů a terénních cyklistů, kteří se ze skupiny „pohodoví“ po
čase rekrutují.
Z pozice samosprávy, resp. jejích správních celků, lze připravit cyklobalíčky jen pro
individuály popř. skupiny individuálů. Pro skupiny cyklistů, jejichž cesta je
organizována cestovní kanceláří, je nutná spolupráce s místním subjektem
zajišťujícím služby cestovního ruchu, nejlépe s incomingovou cestovní kanceláří
– zde se nabízí podpora takovéto aktivity formou grantů regionálního charakteru.
Většina cyklistů ale po české republice jezdí individuálně či v organizovaných
skupinách, kdy roli cestovní kanceláře na sebe bere některý z členů této skupiny.
Potřeby cyklistů v oblasti služeb: infocentra, ubytování, stravování, mapy,
propagační materiály, průvodce, půjčovny kol, servisy, úschova nebo odstavení a
uzamčení kola, přeprava kol a zavazadel, odpočívadla, stojany na kola.

1.2.3.

Charakteristika terénní cyklistiky

Terénní cyklistika, horská cyklistika, bajkování, bikování, MTB ... Všechny tyto názvy
popisují jedno - jízdu na kole mimo asfaltové cesty. Nejedná se jen o jízdu v horách,
jak by mohlo další označení, "horská cyklistika", evokovat, dobré podmíky pro její
provozování najdete prakticky po celé České republice. Možnost překovnávat
převýšení je však vítána. Hlavním znakem společným pro všechna odvětví terénní
cyklistiky je zážitek z pohybu, ovládání kola a pobytu venku.
V současnosti je dle průzkumů cyklistika neprovozovanějším sportem v ČR, přes
polovinu lidí jezdí na kole alespoň příležitostně, z nich se považuje za terénní cyklisty
více než 16%.* Není divu, že je u nás pohyb na kole v přírodě tak populární. Česká
krajina má zvlněný profil, množství lesů a je protkána sítí cest a stezek. Terénní
cyklisté mohou jezdit po lesních cestách a stezkách, sdílí s ostatními uživateli značené
pěší trasy, nabízejí se jim vlastní MTB trasy, bike parky a specielní dráhy. To
poskytuje všem odvětvím terénní cyklistiky téměř ideální podmínky.
*Zdroj: Národní cyklo a in-line průzkum, STEM/MARK, reprezentativní výběr populace
- září 2011
A. Singltraily, singltreky
Bro bikery ale i rekreační cykloturisty, kteří vyhledávají trasy pro MTB kola ve volné
přírodě, vznikla v posledních letech řada speciálně upravených cest. Singltraily nebo
také singltreky jsou jednostopé cesty určené především pro rekreaci, postavené
s ohledem na potřeby MTB. Prvním otevřeným projektem byly v roce 2009
Rychlebské stezky v Jeseníkách, bezprostředně po něm následoval Singltrek pod
Smrkem v Jizerských horách. Bike Resorty, které nabízejí celé sítě přírodě blízkých
cest i s návaznými službami, jako jsou půjčovny kol, škola jízdy v terénu nebo
doporučení tras včetně služeb specializovaného průvodce, se objevují v posledních
letech na řadě míst po celé České republice. Největší z nich jsou na Valašsku u
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Velkých Karlovic, na Broumovsku, nově se připravuje Orlicko-třebovský Bike Resort
(až 140 km tras).
B. Bikeparky
Zhruba stejně dlouhou dobu se v ČR rozvíjí fenomén bikeparků. Bikeparky jsou velmi
zjednodušeně řečeno "sjezdovky pro kola" s mnoha umělými nebo přírodními
překážkami a většinou se nacházejí v lyžařských střediscích, kde fungují v letní
sezoně a jezdci jsou stejně jako v zimě dopravováni nahoru lanovkou. Bikeparky jsou
vždy stavěny v místech, která v zimní sezóně slouží jako lyžařská střediska. Trasy
jsou obvykle postaveny mimo sjezdovky, vedou většinou lesem kolem sjezdovek a na
sjezdovky vjíždějí jezdci jen v málo částech trasy. Zároveň se zde potkávají s
překážkami, které se po skončení sezony dají lehce odstranit. Mezi nejznámější a
nejoblíbenější patří Špindl Bikepark, Ještěd, Rokytnice nad Jizerou, Špičák (první
oficiální bikepark v ČR a zároveň nejoblíbenější), Monínec, Lipno (Kramolín), Bikepark
Kyčerka (Velké Karlovice), Peklák Česká Třebová.
C. Terénní cyklistika má řadu odvětví
 XC (zkratka z angl. cross country) nebo-li volně přeloženo volná jízda terénem,
je obecně nejrozšířenějším druhem terénní cyklistiky. Pod XC lze zahrnout
turistické projížďky krajinou po lesních a polních cestách i fyzicky a technicky
náročné trasy v horském terénu. V závodním pojetí se jedná o závody na
několik kilometrů dlouhých okruzích zpestřených kratšími výjezdy a sjezdy a
technickými pasážemi. Mistem světa v XC pro rok 2011 je Jaroslav Kulhavý.
Kola pro toto pojetí jsou subtilnější konstrukce, mohou být zcela bez odpružení
i celoodpružená se zdvihy 80-120mm.
 All-moutain aneb přes hory, přes doly. Disciplína pro jezdce, kteří si chtějí užít
pocit z jízdy v terénu a podívat se na odlehlá místa. Technická náročnost je
větší než u XC, délka výletů se zpravidla zkracuje. All-mountain kola jsou
obvykle celoodpružená se širšími plášti s hrubým vzorkem. Jízdní schopnosti
zůstávají na vysoké úrovni, skladba převodů je obdobná jako u XC. Zdvihy se
pohybují okolo 120-140mm.
 Enduro (odvozeno z anglického endurance - výdrž) je hlavně o boji s terénem,
jde o pokoření těch nejnáročnějších přírodních cest. Jezdci enduro se krajinou
pohybují stále ještě vlastními silami, ale výrazně preferují zábavu ve sjezdu
před výjezdem. Jezdí se na menším území s velkou koncentrací technický
náročných pasáží. Kola pro enduro musí být schopna zvládnout velká zatížení
od rázů terénu. Pevná enduro kola jsou vyjímkou, zdvihy odpružení dosahují
cca 140-160mm. Celkově robustní komponenty přidávají na váze. Už nejde o
to daleko dojet, místo velkých převodníků se objevují rockringy a napínáky
řetězu.
 FR (zkratka z angl. Freeride) Disciplína, kde se již vše odehrává cestou dolů z
kopce. Jezdci freeridu už nevyužívají jen terény, které připravila příroda, ale
sami si své trasy upravují a staví na nich umělé překážky ve formě lávek,
překlopek, skoků a dropů. Umění jízdy je zde na prvním místě. Freeridová kola

20

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 - 2020

jsou již stroje těžkého kalibru. Vše je nadimenzováno na dopady vysokých
skoků a jízdní vlastnosti vyladěny pro sjezd a ovladatelnost v náročném
terénu. Zdvihy se pohybují cca mezi 140 a 250mm.
 DH (zkratka z angl. Down Hill) nebo-li sjezd. Jak už název vypovídá, při sjezdu
jde jen o to, dostat se co nejrychleji dolů z kopce. Dominujícími vlastnostmi
jsou zde technika jízdy a rychlost. Trať bývá značně náročná s velkým
převýšením a sklonem, plná terénních nástrah, skoků a prudkých zatáček.
Většinou je uměle vytvořená, často v rámci bike parku, kde je pro cestu
nahoru možno využít lanovku. V DH se také pořádají závody i na nejvyšší
světové úrovni. Sjezdová kola mají téměř vzhled terénních motocyklů.
Dominantním prvkem jsou na něm komponenty odpružení, zdvihy dosahují
cca 190-250mm. Nutná je speciální výbava s chrániči a integrální helmou.

V rámci MTB ještě existuje množství dalších, především soutěžních disciplín, které
většinou vyžadují specifické dráhy a vybavení. Mezi ně patří např.:
 BMX (zkratka z angl. Bicycle Motorcross) Jezdí se na umělých dráhách s
hliněnými skoky a nerovnostmi speciálních menších kolech.
 Fourcross se podobá BMX, dráha je však vedena z kopce. V jednu chvíli se na
ní utkávají 4 jezdci a soutěží o prvenství. Čeští fourcrossaři pravidelně vítězí na
světové úrovni. Mistrem světa pro rok 2011 je Michal Prokop.¨
 CX, neboli cyklokros - ikdyž cyklokros se jezdí na kolech podobných silničním,
ale s hrubými plášti. Také cyklokros se jezdí na uměle vytvořených tratích,
které jsou bez výraznějších kopců a terénních nerovností. O obnovení
popularity cyklokrosu u nás se postaral v posledních letech zejména Zdeněk
Štybar, několikanásobný mistr světa.

1.2.4.

Implementace zahraničních zkušeností

A. Projekt Schweizmobil http://www.schweizmobil.org/schweizmobil.html
Jednoznačně nejlepším projektem, ze které může aktualizovaná Strategie vycházet je
projekt Schweizmobil - Integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a
veřejnou dopravu, značení a marketing turistických tras a produktů ve Švýcarsku.
S podporou česko-švýcarského Fondu partnerství realizovala Nadace Partnerství v
roce 2010 seznamovací projekt se systémem SchweizMobil. V jeho rámci se
uskutečnila exkurze do Švýcarska, které se zúčastnilo 20 vybraných odborníků z ČR,
včetně cyklokoordinátora z Jihomoravského kraje. Přímo v institucích, které jsou do
SchweizMobilu zapojeny, se seznámili s dílčími prvky a jejich integrací na národní
úrovni. V listopadu 2010 se uskutečnily v ČR tři semináře, na kterých zástupci
SchweizMobilu prezentovali funkčnost a výsledky celého systému. Semináře se
uskutečnily v Praze, Olomouci a Brně, a účastnili se jich hlavní partneři (Ministerstva
dopravy a pro místní rozvoj, kraje, CDV, Klub českých turistů, ČD, CzechTourism,
profesní organizace v oblasti cestovního ruchu a nevládní organizace), důležití pro
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realizaci projektu v ČR pod názvem ČESKO JEDE, ale také pro krajskou novou
Koncepci. Švýcarský model komplexně podporuje cyklo, in-line, pěší i vodní turistiku
a mluví se o něm jako o nejkvalitnějším švýcarském turistickém projektu posledních
padesáti let. Přibližně před osmi lety vznikla ve Švýcarsku myšlenka vyznačit vybrané
turistické trasy tak, aby vznikla síť, která komplexně propojuje všechny formy aktivní
turistiky a bezmotorové dopravy. Kouzlo systému spočívá v tom, že celá síť tras stojí
na uzlových bodech, z nichž turista může pokračovat dále pěšky, na kole, po vodě
nebo na in-line bruslích. Iniciativa ze strany Nadace SchweizMobil získala podporu jak
národní turistické centrály Schweiz Tourismus, tak všech dalších úrovní švýcarské
správy – spolkové, regionální i lokální. Na projektu Schweizmobil se tak efektivně
podílí všechny organizace podporující cestovní ruch a bezmotorovou dopravu ve
Švýcarsku, přičemž koordinační roli hraje právě Nadace Schweizmobil. Spolu s
ostatními partnery se jim podařilo zmapovat celou turistickou síť a vybrat jednotlivé
trasy, které dohromady tvoří inspirující systém s dokonale propracovaným
korporátním designem a značením.
SchweizMobil vytvořil kvalitativně novou nabídku zejména letních produktů aktivní
dovolené (pro cykloturisty, pěší turisty, MTBikery, inline bruslaře a vodáky) ve
Švýcarsku napojených na systém mezinárodních, národních a regionálních tras pro
různé uživatele a na systém veřejné dopravy a zároveň realizoval jednotný
marketingový systém a integrované poskytování služeb s ročním obratem 90mil EUR.

Doporučení pro aktualizovanou Strategii
 Další zkvalitnění internetová prezentace – s turistickými regiony
(mikroregiony) vytvořit jednotnou strukturu a formát informací, zpracování
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podkladových map s partnery, propojení s vyhledávači tras a dopravního
spojení.
Integrace veřejné dopravy – integrace bezmotorové a veřejné dopravy
do projektu – půjčovny kol ČD, cyklobusy, integrace do webu
Marketing – zastřešující marketing ve spolupráci s hlavními partnery
projektu, příprava společných kampaní na vybrané trhy cestovního ruchu pro
jednotlivé formy aktivní turistiky.
Budování značky, kdy Koncepce bude definována jednotnou značkou
(brand).
Tištěné materiály (mapy a průvodce) – reedice mapy a popis hlavních
regionálních tras s marketingovým potenciálem i pro zahraniční cykloturisty
ve spolupráci s CzechTourism.
Konkrétní prodej produktů/rezervační systém – ve spolupráci
s CzechTourism a vybranými touroperátory (vytvoření společné nabídky a
zapojení komerčních subjektů do propagace). Pověřit tématikou propagace
terénních cyklotras oborovou asociaci ČeMBA.

B. EuroVelo, evropská síť cyklotras, je projektem Evropské cyklistické
federace (ECF).
Základní informace:
 Projekt rozvíjí 12 trans-evropských cyklotras s celkovou délkou na 70 000 km
(0 00 km tras je již zrealizovaných).
 Cyklotrasy EuroVelo probíhají po současných národních trasách v jednotlivých
zemích a jsou či budou proznačeny mezinárodním značením na stávajícím
cykloznačení s logem, s dokončením celého systému se počítá i s podporou z
prostředků EU do roku 2020.
 Přehled o evropském trhu cykloturistiky podává studie „Výzvy a možnosti
udržitelné turistiky“ zpracovaná pro Evropský parlament britsko-nizozemskými
universitami v roce 2008. Odhad velikosti evropského trhu cykloturistiky (státy
EU, Norsko a Švýcarsko) hovoří o 2,795 mld. cykloturistických cest ročně
s ekonomickým přínosem kolem 54 mld. EUR (domácí i zahraniční cesty).
Počet cykloturistických cest s přenocováním je odhadován na 25,6 mld., což
odpovídá 3 % celkového počtu turistických cest populace EU unie, Norska a
Švýcarska.
 Nositelem projektu dálkových cyklotras EuroVelo je Evropská cyklistická
federace ECF (www.ecf.com), zastoupená v ČR Nadací partnerství,
koordinátorem projektu EuroVelo v ČR je konsorcium nadace Partnerství a
CDV.
Názvy a čísla tras EuroVelo
(sudá čísla pro trasy ve směru západ-východ, lichá pro trasy ve směru sever-jih)
Severo-jižní trasy:
1 – Podél pobřeží Atlantiku (Atlantic Coast Route): Nordkapp – Sagres 8 186 km
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3 – Trasa poutníků (Pilgrims Route): Trondheim – Santiago de Compostela 5 122 km
5 – Via Romea Francigena: Londýn – Řím a Brindisi 3 900 km
7 – Sluneční trasa (Sun Route): Nordkapp – Malta 7 409 km
9 – Balt – Jadran (Baltic – Adriatic): Gdansk – Pula 1 930 km
11 – Trasa Východní Evropou (East Europe Route): Nordkapp – Atény 5 984 km
13 – Stezka železné opony (Iron Curtain Trail): Barentsovo moře – Černé moře 9 000
km
15 – Rýnská stezka (Rhine Route): Andermatt – Hoek van Holland 1 320 km
Západo-východní trasy:
2 – Hlavními městy Evropy (Capitals Route): Galway – Moskva 5 500 km
4 – Trasa Střední Evropou (Central Europe Route): Roscoff – Kyjev 4 000 km
6 – Atlantik – Balt (Atlantic – Black Sea): Nantes – Constanta 4 448km
8 – Středomořská trasa (Mediterranean Route): Cádiz – Atény a Kypr 5 888 km
Okružní trasy:
10 – Okolo Baltu/Hansovní okruh (Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit): 7 980 km
12 – Okolo Severního moře (North Sea Cycle Route): 5 932 km
Trasy EuroVelo v ČR:
Na území ČR vedou celkem 4 trasy EuroVelo v celkové délce 2 100 km:
EuroVelo 4: Trasa střední Evropou: Roscoff – Kyjev (4 000 km)
EuroVelo 7: Sluneční trasa: Nordkapp – Malta (7 409 km)
EuroVelo 9: Balt - Jadran: Gdaňsk – Pula (1 930 km)
EuroVelo 13: Stezka železné opony (cca 9 000 km)

Marketing projektu koordinuje ECF prostřednictvím webu www.eurovelo.org (pro
organizace zapojené do realizace) a www.eurovelo.com (od dubna 2013) pro
veřejnost, dále prostřednictvím národních stránek projektu (v ČR www.eurovelo.cz
od dubna 2013) a prostřednictvím mapy tras EuroVelo (aktualizovaná mapa vyjde v
zimě 2013).
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Trasy EuroVelo v Karlovarském kraji
Přes území Karlovarského kraje vede trasa Eurovelo 4 a EuroVelo 13
C. Ekonomický přínos – výtah z publikace The European Cycle Route
Network Eurovelo (Evropský parlament, 2012)
Odhad ekonomických dopadů cykloturistiky je založen na odhadu průměrných
denních výdajů cyklisty bez a s přenocováním. Studie rekapituluje závěry více než 20
regionálních nebo národních studií. Uvedené studie nejsou porovnatelné vzhledem
k odlišným metodám a použitým vzorkům. Nicméně je jasná podobnost hodnot
výdajů téměř všech přenocujících cykloturistů (pohybujících se mezi 50 a 70 Euro na
den) a jednodenních cyklistů (mezi 10 a 20 Euro na den). Přehled dostupných údajů
o výdajích cyklistů znázorňuje rozdíly mezi cykloturisty (kolo jako součást dovolené
s přenocováním nebo přímo dálková cykloturistika) a výletníky na kole (jednodenní
výlety bez přespání v destinaci). Výsledky ukazují, že cykloturisté utratí denně
v průměru 57,08 EUR včetně ubytování. Na druhou stranu jednodenní cyklisté utrácí
mnohem méně s odhadovaným průměrem 15,39 EUR na den.
Data jsou shrnuta v následující tabulce:
Tab.: Denní výdaje přenocujících a jednodenních cyklistů1
přenocyklostezka / oblast / síť
země rok
cování
Dunajská
cyklostezka
Dolní
AT
2006 77,00
Rakousko
Dunajská
Vídeň

cyklostezka

Pasov-

jednodenní
32,90

AT

2010

73,00

25,00

Dolní Rakousko (FP)

AT

2006

72,00

9,80

Brugse Ommeland network

BE

2008

-

10,20

Leiestreek network

BE

2007

-

7,62

Westhoek network

BE

2006

-

10,94

EuroVelo6 (Švýcarsko)

CH

2006

86,00

20,00

Veloland Schweiz
znamená >2 noci)

CH

2004

71,39

8,44

1

(přenocující

zdroj
MANOVA,
2007
ARGE
Donau
Österreich,
2011
MANOVA,
2007
Westtoer,
2008a
Westtoer,
2008b
Westtoer,
2007
Région
Centre,
2007a
Ickert et al.,
2006

Evropský parlament. The European Cycle Route Network Eurovelo, str. 51
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cyklostezka / oblast / síť

země

rok

přenocování

jednodenní

Brandenburg (FS)

D

2010

65,50

-

Labská cyklostezka – Prignitz

D

2006

62,00

20,00

Labská cyklostezka – Sasko

D

2003

57,00

12,00

D

2011

66,55

-

D

2007

64,60

16,00

Německo

D

2010

53,23

18,61

Meklenbursko-Západní
Pomořansko (FS)

D

2003

44,00

8,50

Mosel Radweg
Porýní-Falc (FS)

D
D

2006
2006

55,10
61,95

19,20
22,16

Cyklostezka Ruhrtal

D

2011

75,60

14,20

Sársko (FS)

D

2004

44,00

8,50

Dánsko*

DK

2008

47,00

-

EuroVelo6 (Francie)**

F

2006

67,00

12,00

Burgundsko**

F

2009

68,00

12,50

Nizozemsko (přenocující počítáni
na síti LF-network; jednodenní NL
počítáni v celé zemi)

2008

71,00

6,18

Öland***

SE

2009

61,00

16,40

Stezka
C2C,
Hadriánova
cyklostezka, Peninská cyklostezka
UK
(severovýchodní část), Pobřeží a
hrady
(severovýchodní
část)

2006

53,00

15,50

Labská cyklostezka
Anhaltsko
Německo

–

Sasko-

zdroj
Dohmen et
al., 2011
Öhlshläger,
2007
TMBLM
(ed.),
2008
Peters,
2012b
BMWi, 2009
Trendscope,
2010
dwifConsulting,
2004
ETI, 2007
ETI, 2007
Biermann &
Weber,
2012
dwifConsulting,
2005
Møller
Munch,
2009
Région
Centre,
2007b
Bourgogne
Tourisme,
2010
Fietsplatfor
m,
2009a,
2009b
Ramböll,
2010
Downward
&
Sustrans,
2007
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cyklostezka / oblast / síť

země

rok

přenocování

jednodenní

zdroj

(část EV12)
vážený průměr
57,08
15,39
*) Vážený průměr **) denní výdaje jednodenních cyklistů, kteří opravdu utratí peníze
***) Použitý převod měn 10-2010 (uvedeny průměrné výdajové hodnoty studie
EuroVelo z roku 2009
Dolní Rakousko

Shrnutí
 500 000 cykloturistů ročně
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 Průměrné denní výdaje min. 20 € na osobu
 € 5,90 jednodenní návštěvníci
 € 67,60 přenocující turisté
 10,17 milionů € hrubý obrat
Dopady na příjmy: € 5 310 000 (tržby 1. a 2. prodejní fáze)
 71 % přímý profit
 29 % nepřímý profit
Zdroj: dwif 2007
Německo
Fahrradtourismus in Deutschland (Deutscher Tourismusverband e.v. / dwifConsulting, GmBh, 2009)
Studie se zabývá odhadem ekonomických dopadů cykloturistiky v Německu.
S ohledem na shodného zpracovatele (dwif-Consulting GmBH) je použitá metodika
velmi blízká metodice použité při odhadu přidané hodnoty cykloturistů v Dolním
Rakousku. Výpočet hrubých příjmů z cykloturistiky je založen na průměrných výdajích
16 EUR na osobu a den u cyklovýletů (dwif 2005-2007), resp. 64,60 EUR na osobu
(cykloturistu) a den s přenocováním (Europäische Reiseversicherung AG a Deutsche
Zentrale für Tourismus, e.V., 2008).
Graf: Výdaje jednodenních cyklistů

Celkem 16 €/os./noc

Graf: Výdaje přenocujících cykloturistů

Celkem 64,40 €/os./noc

Zdroj: dwif 2005–2007 a Europäische Reiseversicherung AG a Deutsche Zentrale für
Tourismus, e.V., 2008, in: Fahrradtourismus in Deutschland, DTV, 2009, s. 6.
Celkový hospodářský přínos
Jednodenní návštěvníci: 153 milionů x 16 EUR = 2,448 miliardy EUR
Přenocující cykloturisté: 22 milionů x 64,60 EUR = 1,421 miliardy EUR
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2. Příloha – Rozbor tipů na výlet
2.1. Rozbor tipů na výlet dle regionů

2.1.1.

Tipy na výlet - Ašsko

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-as-a-okoli-assko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver
TOP aktivity poblíž a Stojí za objevování v okolí – spíše na principu ad-hoc, některé
odkazy nefungují (např. odkaz na lyžování)
B. Co prezentuje web města Aš?
http://www.assko.cz/index.php?page=cykloturistika-a-turistika
Cykloturistika a turistika se stala pro mnohé zábavou či sportem, jež ze sedla kola či
pěšky mohou spatřit mnoho zajímavého a prožít tak s rodinou, partou nebo prostě
jen tak, mnoho krásných momentů a dostat se k místům, které by autem nespatřili.
Nabízíme Vám přehled zajímavých cyklotras a turistických cest v Aši a jejím okolí.
Trasy jsou vyznačeny jak po silnicích, zpevněných cestách, nebo cestách v bývalém
hraničním pásmu a vedou jak krajinou Smrčin, tak významnými místy a památkami
tohoto kraje. Věříme, že si tento nejzápadnější kout také oblíbíte a prožijete zde
pěkné chvíle.
Odkaz na cyklotrasy nefunguje
C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Za kostelem Dobrého pastýre v Podhradí
Start a cíl: Aš
Délka: 41 km
Nárocnost: stredne težká
Vhodné kolo: horská nebo
turistická (cross, trek)
Na Ašsko po nových preshranicních cyklostezkách
Start a cíl: Františkovy Lázne
Délka: 47 km
Nárocnost: malá
Vhodné kolo: turistické
PŘÍRODA AŠSKA




Bystřina a Lužní potok - Kolem obou potoků se ochraňují vzácné druhy
rostlin a živočichů žijících na mokřadních nivách.
Goethovy skály - Bizarní křemencové skalky u Hazlova na rozloze 1,33 ha.
Halštrov - Přírodní park s rozlohu 43 km2, kde pramení Bílý Halštrov.
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Nejzápadnější bod ČR - Přes všeobecně rozšířený názor to není Trojmezí v
Ašském výběžku.
Smrčiny - Park o rozloze 72 km2 v Ašském výběžku při státní hranici se SRN
(Bavorsko a Sasko).
Cihelny - V blízkosti rybníka Ovčín naleziště egeranu a minerálu vesuvian.
Vernéřovské doly - Odval ze starého důlního díla u Aše, kde se vyskytuje
žilník složený z křemene.
Ztracený rybník - Rašeliniště asi 5km od Hazlova ve Smrčinách.

2.1.2.

Tipy na výlet - Chebsko

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-cheb-a-okoli-chebsko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver
TOP aktivity poblíž a Stojí za objevování v okolí – spíše na principu ad-hoc, některé
odkazy nefungují (např. Aeroklub Karlovy Vary, Hallo taxi)
B. Co prezentuje web města Cheb?
B.1. Cyklotrasy
Upozornění: tyto trasy vedou ale i do jiných regionů, např. Sokolovska,
Mariánských lázní, apod. Popis mohou tedy využít i jiná města
http://tic.mestocheb.cz/cyklotrasy/d-707174/p1=26925
Trasa č. 1 – 41 km, středně náročná
Na Kladskou – perlu Slavkovského lesa
Mariánské Lázně – Koliba 0,8 km – Smraďoch, přírodní rezervace 7,4 km – Prameny
12,3 km - Křížky 15,1 km – Dlouhá stoka ( umělý kanál – technická památka ) 19,1
km – Paterák, rašeliniště 24,6 km – Kladská, přírodní rezervace s naučnou stezkou,
lovecký zámeček 29,8 km – Vodní nádrž 36,9 km – Mariánské Lázně
Trasa č.2. – 45 km, lehká trasa
Okolo Podhorního vrchu
Mariánské Lázně – Panorama, restaurace, rozhledna 2,4 km – Ovesné Kladruby 10,3
km – autokempink Betlém 15,8 km – Teplá, premonstrátský klášter 20,2 km –
Podhorní vrch 31,1 km – Mariánské Lázně 45 km
Trasa č. 3 – 40 km, středně náročná trasa
Lázeňský okruh pod Dylení
Mariánské Lázně – Klimentov 3,4 km – Nový Metternich 6,9 km – Háj 12,8 km –
Vysoká
15 km – U Alexe 16,3 km – Dyleň 18,9 km – Vysoká 22,8 km – Stará Voda 26 km –
Kynžvart, železniční st. 28,1 km – Kynžvart, město 30,8 km – Mariánské lázně
Trasa č. 4 - 37 km, středně náročná trasa
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Okolím Lesného
Kynšperk nad Ohří – Kamenný dvůr 1,9 km – Mokřina 4,9 km - Manský dvůr 9,9 km
– Dolní Žandov 11,9 km – Kynžvart, zámek – 16,7 km – Kynžvart, město 18 km –
Kladská 22,5 km – Lazy 27,4 km – Horní Lazy 28,6 km – Studánka 35,2 km – Libava
37,4 km – Kolová 39,8 km – Kynšperk
Trasa č.5. - 33 km, lehká trasa
K poutnímu kostelu na Chlum
Sokolov – Svatava 1,3 km – Hřebeny 7,7 km – Habartov 15,6 km – Chlum sv. Máří
20,8 km – Chlumek 25,9 km – Tisová 27,5 km – Citice 28,6 km – Sokolov
Trasa č. 6 - 40 km, středně náročná trasa
Údolí Ohře do Hornoslavkovské vrchoviny
Loket – Svatošské skály 6,5 km – Doubí 10,6 km – Karlovy Vary 15,3 km – Horní
Slavkov 32,4 km - Loket
Trasa č. 7. - 38 km, středně náročná trasa
Z Bečova ke Komářím rybníkům
Bečov – Horní Slavkov 13,2 km – Komáří rybníky 22,1 km – rašeliniště pod Špičákem
25 km – Krásno 27,8 km – Bečov
Trasa č. 8. - lehká trasa
Sokolovskou pánví na hrad Loket
Sokolov – Svatava 1,1 km – Lomnice 3,1 km – Chodov 14,4 km – Nové Sedlo 17,6
km – Loučky 18,7 km – Loket 22,7 km – Sokolov
Trasa č. 9. - 84 km, náročná trasa
Kolem tepelné elektrárny přes Slavkovský les do Telče
Sokolov – Citice 3,5 km – Tisová 5,6 km – Kostelní bříza 11,6 km – Rovná 16,1 km –
Litrbachy 21,4 km – Dlouhá stoka 26,8 km – Prameny 28,1 km – Sítiny 32 km –
Číhaná - 35,1 km – Horní Kramolín 39,9 km – Teplá, klášter 47,4 km – Teplá 47,4 km
– Mnichov - 56,2 km – Dominova skalka 62,2 km – Sokolov
Trasa č. 10. - 52 km, středně náročná trasa
Krajem lidové architektury okolo skanzenu v Doubravě
Cheb – Lipová 9,9 km – Doubrava 11,8 km – Mýtina 13,9 km – Vysoká 23,1 km –
Dolní Žandov 27,7 km – Salajna 31,7 km – Velká Šitboř 34,5 km – Okrouhlá 39,5 km
– Mechová 43,5 km – Malá Všeboř 46,4 km – Cheb
Trasa č. 11. - 56 km, středně náročná trasa
Za klenoty barokního stavitelství ve střední Evropě
Cheb – Starý Hrozňatov 7 km – Loreta 8,2 km – Nový Hrozňatov 9,2 km – Mýtina 15
km – Neualbenreuth 18 km – Waldsassen 34 km – Kappel 37,8 km – Cheb
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Trasa č. 12. - 39,5 km, středně náročná trasa
Okolím sopky
Cheb – Chebská stráž 3,2 km – Skalka 4 km – Komorní hůrka 5,2 km – Seeberg /
Ostroh / 12,2 km - Libá 16,6 km – Dubina 18,5 km – Hohenberg 20,8 km - Pomezí
nad Ohří 26,8 km – Dolní Hraničná 27,9 km – Zelená hora 33,5 km – Svatá Anna
35,4 km – Cheb
Trasa č. 13. - 72 km, středně náročná trasa
Chebskou pánví za hudebními nástroji
Cheb – Třebeň 7,2 km – Nový Drahov 8,4 km – SOOS 9,4 km – Starý Rybník 14,4 km
– Skalná 15,4 km – Bad Brambach 25 km – Luby 33,1 km – Krajková 45,2 km –
Kaceřov
54 km – Nebanice 62 km – Vokov 65,5 km – Cheb
Trasa č. 14. - 60 km, lehká trasa
Chebskou kotlinou za smírčími kříži
Františkovy Lázně – Stodoly 3,8 km – Nový Drahov 5,6 km – Třebeň 6,8 km –
Křižovatka 17,9 km - Nový Kostel 23,8 km - Milhostov 32,8 km – Bublák 34,7 km –
Nebanice 38,5 km – Mostov 40 km – Loužek 44,2 km – Ypsilonka 46,9 km – Jesenice
47,9 km – Františkovy Lázně
Trasa č. 15. - 28 km, lehká trasa
Okolím Františkových Lázní na hrad Seeberg
Františkovy Lázně – Komorní hůrka 2,9 km – Seeberg 9,9 km – Vojtanov 14,9 km –
Hazlov 18,2 km – Táborská 21,3 km – Dvoreček 25,4 km – Františkovy Lázně
Trasa č. 16. – 22 km, lehká trasa
Lázeňský okruh
Františkovy Lázně – rybník Amerika 2 km – Antonínova výšina 7,8 km – Štekrův mlýn
8,8 km – Žirovice 11,8 km – Stodola 13,1 km – Nový Drahov 14,9 km – SOOS 15,9
km – Třebeň 18,1 km – Františkovy Lázně
Trasa č. 17. - 14 km, lehká trasa
Teplá - prameny
Teplá – Mnichov 8,5 km – Prameny 14 km
B.2. cyklovýlety
Po stopách vulkanické činnosti
Cheb náměstí – Kamenná ul. – Hradiště (č.2069) - Tršnice (č.2069) – Třebeň (konec
č.2069 dále po č.2133) - Nový Drahov (dále po č.2134) - odbočka SOOS (odtud
zpět po č.2134) – Žírovice (č.2134) – Františkovy Lázně (č.36) – Komorní Hůrka
(č.36) – Skalka (č.36) – přehradní nádrž Skalka - Cheb
Z náměstí sjedeme na kole Kamennou ulicí k mostu přes řeku Ohři. Za mostem
odbočíme vpravo a pokračujeme dále po proudu řeky až k železničnímu viaduktu
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v jehož blízkosti se nachází lávka pro pěší a cyklisty. Lávku přejedeme a pokračujeme
okolo prodejny automobilů na křižovatku s hlavní silnicí směrem na Hradiště. Zde
začíná značená cyklotrasa č. 2069. Po ní pokračujeme až do obce Třebeň. Dále podle
rozpisu trasy. Při zpáteční cestě po cyklotrase č. 36 v Chebu odbočíme přes dřevěnou
lávku pod hradem a pokračujeme podél hradu ulicí Křížovnickou. Na křižovatce s ulicí
Mlýnskou odbočíme po chodníku vpravo, který nás dovede k hradu.
Po poutních místech
Cheb náměstí - ulice Svobody – nádraží - Háje (č.36) – Podhrad (č.36) – Starý
Hrozňatov (Maria Loreto) (č.2056) – Hatzenreuth (TIR 7-A) – Waldsassen( klášter) –
(možnost výletu na poutní místo Kappl) – Hundsbach – Egerteich –– státní hranice
(č.204) - Slapany ( č.204) – Háje (č.36) - Cheb náměstí
Z náměstí se vydáme třídou Svobody k nádraží. U nádraží odbočíme vpravo na
cyklostezku. Po ní pokračujeme okolo nádraží, supermarketu PENNY k oranžové lávce
u které cyklostezka končí. Po lávce přejedeme železniční trať a dáme se po silnici
vpravo (ul.Blanická). Pokračujeme po ní až ke křižovatce s hlavní silnicí. Zde
odbočíme doleva na značenou cyklotrasu č. 36. Po trase pokračujeme až ke
křižovatce se silnicí na Lipovou u Chebu. Zde nás silniční ukazatel nasměruje
k poutnímu místu Maria Loreto ve Starém Hroznatově. Od poutního místa sjedeme
okolo zámku na náves do obce. Zde pokračujeme přes potok po značené cyklostezce
č. 2056 až na hraniční přechod do SRN u obce Hatzenreuth. Z obce Hatzenreuth
jedeme po značené trase TIR 7-A až do města Waldsassen. Z Waldsassenu je možné
se vydat po žlutě značené Valdštejnově stezce na poutní místo Kappl, nebo modře
značené Valdštejnově stezce přes Hundsbach, Slapany, Háje zpátky do Chebu.
Z Chebu přes německé lázně do Aše
Cheb náměstí - Kamenná ul. – Křížovnická – dřevěná lávka přes Ohři – dále po č.36
– Na Vyhlídce (trasa č.36) – Skalka – Komorní Hůrka (č.36) – Františkovy Lázně –
Ostroh (č.36) – Vojtanov (č. 36) – Skalná (č.36) – Plesná – hraniční přechod
Plesná/Bad Brambach – Bad Brambach – hraniční přechod Bad Brambach/Paseky –
Paseky (č.2061) – Vernéřov (č.2061) – Aš stanice ČD – zpět vlakem
Po hradech v okolí
Cheb náměstí - Kamenná ul. – Křížovnická (hrad) – Mlýnská – dřevěná lávka – Na
Vyhlídce (trasa č.36) – Skalka – na křižovatce vlevo po č.2057 – směr Klest – Lužná –
Sorkov (dále po č. 2067 směr Libá) – Libá (zámek) (trasa č.2066) – křižovatka
„Franky“ (č. 2057 směr Táborská) – Ostroh (hrad) – dále po č.36 směr Fr. Lázně zpět
do Chebu – nebo po č. 36 směr Poustka – Zelený Háj – Vojtanov – Starý Rybník
(hrad) – Skalná (hrad) – dále po č.2134 – nádraží ČD Skalná (č.2134) – Zelená
(č.2134) – Kateřina (č.2134) – SOOS (č.2134) – Nový Drahov (hrázděné stavby)
(č.2134) - Třebeň (dále po č. 2069) – Tršnice – Jindřichov – Hradiště - Cheb
Na Bismarckovu rozhlednu
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Cheb náměstí - ul. Kamenná – Křížovnická – podél řeky na hráz přehrady Skalka
odtud do kopce po č. 2164 – Myslivna (č.2164)– Horní Pelhřimov (č.2164) – odbočka
po zelené turistické značce – Sv. Anna (rozvaliny kostela) – Bismarckova věž – po té
zpět na rozcestí a dále po č.2164 směr Dolní Hraničná – Horní Hraničná – Pomezí nad
Ohří po té zpět do Chebu po značené Valdštejnově stezce (č.2243).
C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Na kole po hradech Chebska
Celodenní výlet po stredne nárocné trase, behem nehož stacíme navštívit až osm
hradu na Chebsku
Start: Cheb
Cíl: Františkovy Lázne
Délka: 47 km
Nárocnost: strední, místy težší terén
Vhodné kolo: horské
Za Motýlím domem a nejkrásnejším hradem Chebska
Start a cíl: Františkovy Lázne
Délka: 41 km
Nárocnost: lehká
Vhodné kolo: trekové, silnicní
Klášterní stezkou po stopách Hroznaty
Celodenní výlet po středně náročné trase z Chebu do Teplé. Navštívíme Horní Falc,
zámky, významné kláštery a další zajímavosti
Start: Cheb
Cíl: Mariánské Lázně
Délka: 73 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, crossové,
Horské
PŘÍRODA CHEBSKA








Amerika - Rezervace hnízdiště ptactva na ostrově rybníku Amerika.
Děvín - Údolní niva Lužního potoka západně od obce Milhostov v Chebské
pánvi.
Kamenné vrchy - Přírodní park mezi Skalnou a Plesnou.
Komorní hůrka - Pozůstatky naší nejmladší, třetihorní sopky.
Kozlovská lípa - Mohutná lípa malolistá, utajená veřejnosti do roku 2003.
Kyselecký hamr (mapa) - Vydatná přírodní kyselka v údolí Stebnického
potoka.
Maar Mýtina - nedávno objevená sopka vedle Železné hůrky
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Pomezní rybník - Přírodní rezervace chránící Pomezní rybník a okolní
mokřady nedaleko Pomezí.
Rathsam - Přirozený soutok Ohře a Reslavy a přilehlých mokřin.
SOOS - Unikátní přírodní slatiniště, rašeliniště a mofety.
Stráň u Dubiny - Louky, pastviny a vřesoviště u obce Libá v přírodním parku
Smrčiny.
Studna u Lužné - Soustava rybníků u obce Lužná v Chebské pánvi.
U Sedmi rybníků - Komplex chráněných rybníků a mokřin. Výskyt
ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Valdštejnův dub - Čtyři a půl století starý dub v Okrouhlé patří mezi
nejmohutnější stromy Kraje.
Železná hůrka - Zachovalý sopečný kužel čtvrtohorní sopky, blízko
hraničního přechodu u obce Mýtina.

2.1.3.

Tipy na výlet - Karlovarsko

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-karlovy-vary-a-okoli-karlovarsko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver
TOP aktivity poblíž a Stojí za objevování v okolí – spíše na principu ad-hoc, některé
odkazy nefungují
B. Co prezentuje web města Karlovy Vary?
Nebyla nalezena informace
B.1. Jedině město Bochov prezentuje v tomto regionu cykloturistiku
http://www.mesto-bochov.cz/turista/cykloturistika/
Bochov protínají 2 značené cyklotrasy č. 2233 a č. 2279 jejichž průběh a délku
naleznete pod textem. Dále jsme pro Vás připravily v terénu neznačené, ale jistě
zajímavé okružní trasy na Bochovsku. Letáček s jejich popisem a mapkou si můžete
vyzvednout v infocentru města Bochov.
Cyklotrasa č. 2233 Březina - Nežichov







Lehká obtížnost
Silniční značení
Silnice, místní a účelové komunikace
Asfaltový, zpevněný i nezpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly
Délka trasy 38,5 km

Cyklotrasa č. 2279 Polom - Ratiboř
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Střední obtížnost
Silniční značení
Silnice a účelové komunikace
Asfaltový a zpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly
Délka trasy 2,5 km

Okružní trasy na Bochovsku
Bochov – Kozlov – Mirotice – Německý Chloumek – Bochov
Trasa Vám nabídne památník padlým v I. Světové válce jižně od Bochova, o kousek
dále zříceninu hradu Hartenštejna s unikátní fortifikací a také zajímavý vesnický
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově, který je ukázkou typického vesnického
kostela tohoto regionu. Neopakovatelné pohledy do údolí horní Střely v Miroticích.
Vhodné pro silniční a trekingová kola. Délka 20 km.
Bochov – Něm. Chloumek – Dlouhá Lomnice – Žalmanov – Stružná – Hor. Tašovice –
Dlouhá Lomnice – Bochov
Dobrou asfaltovou komunikací přijedete do Dlouhé Lomnice, kde je vyhlášená
cukrárna. V Žalmanově Vás uvítá kostel Nanebevzetí Panny Marie. Překrásnou alejí se
pak dostanete do Stružné, kde si můžete prohlédnout novorenesanční zámek.
Vhodné pro silniční a trekingová kola. Délka 26,2 km.
Bochov – Německý Chloumek – Javorná – Český Chloumek - Číhaná – Německý
Chloumek – Bochov
Na této trase naleznete snadnejvětší přirodní zajímavost – viklan ( kámen, který je
chráněným přírodním úkazem). Kousek od obce Rybničná naleznete malebnou
barokní Mariánskou kapličku. V obci Javorná si můžete prohlédnout lovecký zámek.
Za Českým Chloumkem se projíždí krásnou lesnatou krajinou. Vhodné pro silniční a
trekingová kola. Délka 25 km.
Bochov – Těšetice – Dolní Valov – Javorová – Bražec – Horní Tašovice – Dolní
Lomnice – Bochov
Tato trasa Vás zavede do dlouho nepřístupné části vojenského cvičistě Hradiště, kde
projedete zachovalou a někde i divokou krajinou. V Těšeticích můžete spatřit starý
špýchar. Vhodné pro silniční a trekingová kola. Délka 23,4 km.
Bochov – Dlouhá Ves – Teleč – Údrč – Těšetice – Bochov
Tato trasa vede po silnici na Toužim. Před obcí Teleč odbočíte doleva na polní cestu
do Údrče. Trasa se vine mírně vlnitou cestou mezi poli s mnoha romantickými rybniky
(nebesáky). Dominantou Údrče je částečně renovovaný kostel sv. Linharta. Můžeme
zde také vidět zámek s historickou sýpkou a bývalým pivovarem. Na návsi pak
pomník obětem obou světových válek a poválečného odsunu. Pozor si musíme dát
při přejezdech. Trasa vhodnější pro trekingova kola. Délka 14,5 km.
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C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Za nejvetší tretihorní sopkou v Cechách
Krajem porcelánu za kostelíky sv. Michaela a sv. Urbana
Start a cíl: Karlovy Vary, Dolní
nádraží
Délka: 30 km
Nárocnost: strední
Vhodné kolo: horské
Do stredovekých dolu v Krušných horách
Start: Karlovy Vary, Dolní nádr.
Cíl: Karlovy Vary
Délka: 58 km
Nárocnost: stredne težká (nastoupáme
celkem 700 m)
Vhodné kolo: horské nebo turistické
(cross, trek)
Pro výlet jsem zvolil dopravu vlakem do Perninku a návrat na kole. Odjezd z Dolního
nádraží v Karlových Varech
Za Posvátným okrskem a kaplí Panny Marie Einsiedelnské do Ostrova
Start a cíl: Karlovy Vary, dolní
nádraží
Délka: 41 km
Nárocnost: strední
Vhodné kolo: treková kola
Na kole do Slavkovského lesa na bájnou horu Krudum
Start a cíl: Karlovy Vary–Doubí
Délka: 55 km
Nárocnost: težká
Vhodné kolo: horské a trekové
Všechny (cyklo)cesty vedou k prameni reky Strely
Poznávací výlet pro celou rodinu z Poutnova do Prachomet po prírodních unikátech
Start: vlaková stanice Poutnov
(trasa K. Vary – Mar. Lázne)
Cíl: Prachomety
Délka: 30 km
Nárocnost: nízká
Vhodné kolo: horské, trekové nebo crossové
PŘÍRODA KARLOVARSKA
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Hora Suk, Sopka - Třetihorní hora sopečného původu nad obcí Hory.
Hořečková louka - Květná louka i obce Pila s rozšířeným hořečkem drsným a
další flórou a faunou.
Křížové stromořadí - Stoleté lipové stromořadí vysázené do tvaru kříže
vévodou Beaufortem z Bečova.
Olšová vrata - Skalka, částečně porostlá ohroženými druhy rostlin.
Svatošské skály - Národní přírodní památka skupiny romantických žulových
skal.
Špičatý kámen - Malebná žulová skalka u Lokte se železným křížem na
vrcholu.
Smolnická výsypka (cca 616 ha), ukončení sypání do roku 2015, naplánována
lesnická a vodní rekultivace

2.1.4.

Tipy na výlet - Kraslicko

D. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-kraslice-a-okoli-kraslicko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver
TOP aktivity poblíž a Stojí za objevování v okolí – spíše na principu ad-hoc, některé
odkazy nefungují (např. sjezdovka červená liška a další skiareály)
E. Co prezentuje web města Kraslice?
http://www.kraslice.cz/turista/kulturni-a-informacni-centrum/informace-proturisty/?more=443#msg443
Cyklovýlety
Přes Kraslice vede cyklotrasa č.36 tzv. Krušnohorská magistrála a navazují na ni
různé další cyklotrasy.
Kraslice – Hartenberg – Liboc – Kraslice
Z Kraslic vyjedeme po hlavní silnici č.210 směrem na Sokolov. Za rotavským
vlakovým nádražím, které budeme míjet po pravé straně přes řeku, odbočíme
na křižovatce vpravo směr em do Oloví. Zde za benzínovou pumpou zahneme vpravo
přes železniční přejezd a vystoupáme do Horního Oloví. Mineme pseudogotický kostel
sv.Michaela a dále pokračujeme do Krajkové. Odbočíme vlevo ve směru na Sokolov
a asi po 2 km sjezdu dojedeme k odbočce do Hřeben. Tam také odbočíme. Po projetí
obce přijedeme ke skalnatému ostrohu, na kterém si můžeme prohlédnout ruiny
hradu Hartenberg, postupně přestavěný na zámek. Zámek po roce 1945 chátral
a roku 1985 zcela vyhořel. Dnes je v soukromém vlastnictví a usiluje se o jeho
částečnou rekonstrukci. V údolí pod zámkem najdeme zdevastované budovy
zámeckého pivovaru.
Po prohlídce se vrátíme po stejné cestě zpět do Krajkové, kterou tentokrát
projedeme rovně. U kostela sv.Petra a Pavla se vydáme vpravo ve směru
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na Studenec. Asi po 1 km odbočíme vlevo a sjedeme k severnímu cípu nádrže Horká.
Odtud budeme pokračovat v mírném stoupání údolím přírodního parku Leopoldovy
hamry přes Liboc a Mlýnskou do Kraslic.
Délka trasy: 45 km
Výškový rozdíl: 240 m
Památky a zajímavosti:
-Kostel Božího Těla (Kraslice)
-Kostel sv.Michaela (Oloví)
-Kostel sv.Petra a Pavla (Krajková)
-Hrad Hartenberg
-Přírodní park Leopoldovy hamry
Kraslice – Olověný vrch – Přebuz – Rotava – Kraslice
Cestu začneme i skončíme v Kraslicích (525 m.n.m.).
Trasa je dlouhá cca 50 km a vede po zpevněných silnicích i lesních cestách.
Z Kraslic vyjedeme směrem na Bublavu Wolkerovou ulicí a stoupáme do kopce
po hlavní silnici až na Bublavu.
Tu projedeme až k penzionu Langer, kde odbočíme vpravo a podle značení vyjedeme
na Olověný vrch, kde se nachází rozhledna a restaurace Bleiberg (802 m.n.m.). Poté
sjedeme zpět k penzionu Langer a dáme se doprava z kopce dolů až přijedeme
do Stříbrné. Zde na první křižovatce odbočíme vlevo a dáme se směrem na Přebuz.
Projedeme kolem kempu Nancy, Rájeckým údolím až na Přebuz (886 m.n.m.). Tady
se můžeme podle rozcestníku vydat doleva směrem na Jelení, kde si
cca po 5 km můžeme prohlédnout zbytky budov bývalého zajateckého tábora Rolava
(žlutá turistická trasa) a Památník obětem fašismu (červená turistická trasa).
Potom se vrátíme zpět na Přebuz, projedeme městem a stále po hlavní silnici
sjedeme přes Krásnou Lípu až do Šindelové. Tady se dáme doprava a přes Dolní
Rotavu se vrátíme zpět do Kraslic.
Délka trasy: cca 50 km
Převýšení: 351 m
Památky a zajímavosti:
- Kostel Božího Těla (Kraslice)
- Dřevěná rozhledna Bleiberg (Bublava) – 19 m vysoká
- Pozůstatky zajateckého tábora Rolava
- Památník obětem fašismu
- Přebuzské rašeliniště
- Vodní nádrž (Přebuz)
- Rybník Tajch (Šindelová)
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Kraslice – Rotava – Jindřichovice – Kraslice
Trasa je cca 32 km dlouhá. Začínáme v Kraslicích, kterými projedeme
po hlavní silnici směr Sokolov. Hned za Kraslicemi odbočíme vlevo do kopce
a stoupáme přes Smolnou až na Rotavu. Na první křižovatce před Rotavou pojedeme
stále rovně po okraji města. Poté vjedeme do Rotavy a na „téčkové“ křižovatce
pojedeme vlevo po zelené turistické značce směr Šindelová. Po cca 1 km přijedeme
k rozcestí „ Pod Rotavskou myslivnou“.
Tady pojedeme doprava po žluté turistické značce směr Dolní Rotava (viz.
rozcestník).
Sjedeme cca 1 km na další rozcestí. Zde se můžeme vydat vpravo po cestě, která nás
dovede k přírodní památce Rotavské varhany – čedičový skalní útvar (viz.
rozcestník).
Potom se vrátím zpět na rozcestí a budeme pokračovat dál po žluté turistické značce,
po které se dostaneme na křižovatku „U Modřínky“, kde pojedeme dál rovně po žluté
kolem rozcestí nedaleko loveckého zámečku Favorit.
A pokračujeme dál až do Jindřichovic.
Zde se nachází kostel sv. Martina, zámek Jindřichovice, ve kterém je v současné
době Okresní archiv a nedaleko obce Mauzoleum obětí I.světové války, kam
se dostanete pouze po domluvě s místním obecním úřadem.
Z Jindřichovic pak sjíždíme po hlavní silnici zpět až do Kraslic.
Délka trasy: 32 km
Památky a zajímavosti:
-Rotavské varhany – čedičový skalní útvar
-Zámek Favorit – nyní v soukromém vlastnictví
-Kostel sv. Martina ( Jindřichovice)
-Zámek Jindřichovice
-Mauzoleum obětí I.světové války (nedaleko Jindřichovic)
-Kostel Božího Těla (Kraslice)
Z Kraslic až na Špičák
Cestu začneme i zakončíme v Kraslicích (525m.n.m.). Celá trasa má délku zhruba
25 km a vede po zpevněných silnicích i lesních cestách.
Z Kraslic vyrazíme Havlíčkovou ulicí směrem na Stříbrnou. Před továrnou Sametex
odbočíme doprava a dále pokračujeme mírným stoupáním po ulici Novoveské, dokud
nenarazíme na žlutou turistickou značku. Po ní pojedeme stále do kopce,
až k prvnímu rozcestí. Zde se budeme držet stále žluté turistické značky, projedeme
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chatovou oblastí „Bývalá Nová ves“ až k dalšímu rozcestí „Rozcestí Jižně Špičáku“
(885m.n.m.)
Zde se vydáme rovně po zelené turistické značce (viz.rozcestník) kamenitým terénem
směrem na Přebuz. Dokud nedorazíme přímo na Špičák (991m.n.m.).
Na Špičáku je krásná vyhlídka a možnost zapsání se do pamětní knihy.
Poté sjedeme zpět na Rozcestí pod Špičákem a vydáme se vpravo po zelené
turistické značce.
Sjíždíme kopec, projedeme kolem „Skalního městečka“ (skalní útvary)
až do Rájeckého údolí. Tady odbočíme doleva (viz.rozcestník) směrem na Stříbrnou.
Projedeme kolem kempu Nancy až do Stříbrné a po hlavní silnici sjedeme zpět
do Kraslic.
Na trase se můžeme osvěžit u mnoha studánek a odpočinout v altáncích.
Délka trasy: 25 km
Výškový rozdíl: 446 m
Památky a zajímavosti:
-Špičák
-Skalní městečko
-Kostel Nejsvatějšího Srdce Páně ve Stříbrné
-Kostel Božího Těla v Kraslicích
Z Kraslic na Svatošské skály
Trasu začneme v Kraslicích, ze kterých vyjedeme po hlavní silnici směr Sokolov.
Projedeme Olovím, Boučím, Svatavou až do Sokolova. Zde si můžeme prohlédnout
např. Sokolovský zámek, Kapucínský klášter a nebo Hornický dům.
Pak se vydáme přes Nové Sedlo až do Lokte, kde můžeme navštívit Hrad Loket.
Z Lokte vede podél řeky Ohře od rozcestí u Goethova pomníku modře značená
turistická cesta. Má přírodní zpevněný povrch. Cyklostezka je vhodná i pro děti. Je
značená číslem 204 nebo jako Euregio Egrensis. Z Lokte ke skalám je to cca 7 km.
Po cestě čeká návštěvníky několik zajímavostí. Po cca 2 km přijdete na rozcestí „U
Štoly“. Již od 14. století se tu těžila cínová ruda. Nejprve v náplavech řeky, později
se razily průzkumové štoly. Po 500 m vlevo vyvěrá výborný pramen Hořčička.
Po dalším kilometru stojí bouda Kalík. Ujdete 2,5 kilometru na rozcestí „U
Svatošských skal“ a pak dalších 400 metrů a uvidíte dvě ohrazená velká mraveniště.
Kousek za nimi si prohlédnete informační tabuli o Svatošských skalách a pak se již
jen stačí podívat nad sebe, případně před sebe. Po visutém mostě přes řeku Ohři
se dostaneme do obce Svatošské skály.
Délka trasy: cca 42 km
Památky a zajímavosti:
- Kostel Božího Těla, Evangelický kostel (Kraslice)
- Oloví
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- Sokolovský zámek, Kapucínský klášter, Hornický dům (Sokolov)
- Hrad Loket (Loket)
- Svatošské skály - chráněný přírodní výtvor vzniklý v Karlovarském žulovém masívu
působením řeky Ohře s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Pozoruhodné
skalní útvary byly vytvořeny postupným zvětráváním a odnosem granitových bloků,
činností řeky i erozivním působením mrazu. Svými tvary připomínají svatební procesí
a podle toho jsou i pojmenovány - například Ženich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci.
Bizarní tvary žuly byly roku 1933 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem, nyní
národní přírodní památka. Zaujímají rozlohou 2 ha a jsou v nadmořské výšce 380 –
440m.
Kraslice – Vysoký kámen – Kraslice
Na trasu dlouhou cca 21 km se vydáme z Kraslic od kostela Božího Těla směrem
na Luby. Projedeme ulicí 5.května, na křižovatce odbočíme vpravo a dále budeme
Mánesovou ulicí stoupat vzhůru. Za hranicí města pokračujeme po silnici č.218
až k odbočce do Sněžné. Zde můžeme odbočit z trasy a v obci si prohlédnout kostel
sv.Jakuba z 1.poloviny 17.století.
Jinak dále budeme pokračovat po hlavní silnici. Mineme odbočení na Liboc
a po projetí údolí s potůčkem opět vystoupáme k rozcestí. Zde pojedeme rovně
a po okraji lesa dojedeme do obce Kostelní. Tady si můžeme prohlédnout původní
románský kostel sv.Jiljí v barokní přestavbě s románskými reliéfy. Pod kostelem
se dáme doprava a po několika metrech odbočíme vlevo. Budeme se držet červené
turistické značky, která nás dovede až k Vysokému kameni. Vysoký kámen je
skalnaté uskupení křemencových hornin s výškou až 30 metrů. Na jednom z vrcholů
je vystavěna vyhlídková plošina s výhledem do Chebské pánve a Slavkovského lesa.
Poté se vrátíme zpět na odbočku v Kostelní, kde se dáme vlevo. Po táhlém stoupání
a projetí obce Počátky klesáme do Kraslic.
Délka trasy: 21 km
Výškový rozdíl: 253 m
Památky a zajímavosti:
- Kostel Božího Těla (Kraslice)
- Kostel sv.Jakuba (Sněžná)
- Kostel sv.Jiljí (Kostelní)
- Vysoký kámen (773 m.n.m)
C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Západním krušnohorím z Kraslic na Boží Dar
Celodenní výlet pres horská městecka v západní cásti Krušných hor
Start: Kraslice
Cíl: Ostrov
Délka: 73 km
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Nárocnost: težká
Vhodné kolo: trekové, crossové

2.1.5.

Tipy na výlet - Mariánskolázeňsko

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-marianske-lazne-a-okolimarianskolazensko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver
TOP aktivity poblíž a Stojí za objevování v okolí – relativně dobrá nabídka, která má
vazbu na možné aktivity cykloturistů (některé odkazy nefungují)
B. Co prezentuje web města Mariánské Lázně?
http://www.marianskelazne.cz/volny-cas-vylety-a-sport/turistika-parky-a-sportovnimoznosti/cyklotrasy
Na webu jen krátký popis tras
C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Za Certovým kamenem údolím Kosího potoka
Start: Mariánské Lázne
Cíl: Konstantinovy Lázne
Délka: 38 km
Nárocnost: strední
Vhodné kolo: trekové a horské
Všechny (cyklo)cesty vedou k prameni reky Strely
Poznávací výlet pro celou rodinu z Poutnova do Prachomet po prírodních unikátech
Start: vlaková stanice Poutnov
(trasa K. Vary – Mar. Lázne)
Cíl: Prachomety
Délka: 30 km
Nárocnost: nízká
Vhodné kolo: horské, trekové nebo crossové
PŘÍRODA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA





Alej Svobody - 2,5 km dlouhá alej se stovkami stoletých chráněných
stromů.
Hamrnický mokřad - Přírodní rezervace k zachování biotopu početných
populací ohrožených rostlin.
Kosatcová louka - Přírodní památka k zachování biotopu početné populace
kosatce sibiřského.
Král smrků - Ojediněle vzrostlý, chráněný smrk, vysazený kolem roku 1815.
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Kynžvarstské kyselky - Pod rezervaví Holina najdeme NS k Jezevčímu, Liščímu
i Kančímu prameni.
Kynžvartský kámen - Žulový blok s dokonale vyvinutými mikrotvary
zvětrávání nedaleko Lázní Kynžvart.
Lipovka - Důvodem ochrany je mezofilní louka s teplomilnou květenou hlavně vstavače.
Ovesné Kladruby - Plochá niva potoka se spontánním rozvojem rašelinné
vegetace.
Pístovská Louka - Přírodní památka u Pístova
Pramen Čiperka - Kyselka Slavkovského lesa vyvěrá kilometr severně od
města Michalovy Hory.
Rájovský maar - Nová maarová neovulkanická struktura u obce Rájov.
Zámecký park v Kynžvartu - Pozoruhodný mnoha starými solitérními stromy.
Žižkův vrch (mapa) - Rezervace přírodních bučin a suťových lesů.

2.1.6.

Tipy na výlet - Sokolovsko

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-sokolov-a-okoli-sokolovsko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver, některé ani nejsou
aktivní
TOP aktivity poblíž a Stojí za objevování v okolí – relativně dobrá nabídka, která má
vazbu na možné aktivity cykloturistů (některé odkazy nefungují)
B. Co prezentuje web města Sokolov?
http://www.sokinfo.cz/index.php/infocentrum/tipy/cyklotrasy
Cyklotrasa
Trasa:
Délka
trasy:
Převýšení:

č. 1 - Okruh po výsypkách
Sokolov, Lomnice, Vintířov, Nové Sedlo, Královské Poříčí, Sokolov
25,1 km
110 m

Mapa:

Popis:

Cílem vyjížďky je velmi zajímavá krajina ovlivněná hornickou činností.
Mimo možnosti shlédnout průmyslovou těžbu hnědého uhlí v povrchovém
dolu se vám naskytne uvidět jedinečný biotop, který vzniká postupnou
revitalizací výsypek.
Okruh začíná u vlakového nádraží v Sokolově, pokračuje místními
komunikacemi směrem na Kraslice. Po projetí Svatavy odbočíme doprava
na Lomnici, ze které se vydáme směrem na Vintířov. Před Vintířovem
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odbočíme vpravo na Nové Sedlo. Na kruhovém objezdu v Novém Sedle se
dáme doprava na Královské Poříčí a pojedeme stále po hlavní silnici. Z
Královského Poříčí se vydáme podél řeky Ohře zpět do Sokolova.
Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a
otevírá se v novém okně
Cyklotrasa č. 2 - Za Chlumskými loupežníky
Sokolov, Svatava, Habartov, Lítov, Kaceřov, Chlum Svaté Maří, Bukovany,
Trasa:
Citice, Sokolov
Délka
30,15 km
trasy:
Převýšení: 144 m

Mapa:

Trasa vás povede rozmanitou krajinou, typickou pro Sokolovsko, na
území, které podle pověsti ovládali loupežníci z jediného poutního místa
tohoto regionu.
Začneme u vlakového nádraží a vydáme se směrem na Kraslice. Ve
Svatavě odbočíme doleva směrem na Habartov trasa č. 2178. Za obcí v
půli kopce odbočíme doleva na Habartov na trasu č. 2179. Pojedeme po
Popis:
hlavní až do Kaceřova, kde ostře zatočíme doleva směrem na Chlum Svaté
Maří. Pokud Vás nepřepadnou loupežníci, můžete se vydat do Bukovan a
dále do Citic. Před mostem přes řeku Ohři odbočíme doleva na Sokolov,
kam se dostaneme jízdou podél řeky trasou č. 204.
Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá
se v novém okně
Cyklotrasa č. 3 - Městský okruh
Trasa:
Délka
4,5 km
trasy:
Převýšení: 68 m
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Mapa:

Že i průmyslové město plné panelových domů a průmyslových objektů
může mít svoji krásu, vás přesvědčí stezka ukazující historické i přírodní
zajímavosti. Cestou uvidíte, jak nesmazatelné stopy bohaté historie města,
tak i současný pestrý život obyvatel.
Trasu začneme u vlakového nádraží a vydáme se směrem do centra.
Kolem kostela sv. Jakuba se dostaneme na Staré náměstí, které
projedeme až na konec, kde zamíříme zámeckým parkem k zámku. Proti
Popis:
proudu Lobezského potoka kolem krytého bazénu se vydáme po značené
stezce, která nás přivede do klidné odpočinkové části jihovýchodně od
města. Můžeme si trasu prodloužit až na přírodní koupaliště Michal.
Stejnou cestou se vrátíme. Na křižovatce u čerpací stanice se dáme
doprava a projedeme sídlištěm až k rozhledně Hard. Odtud se sjezdem
vrátíme do středu města.
Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá
se v novém okně
Cyklotrasa č. 4 - Okolo řeky Svatavy
Sokolov, Svatava, Lomnice, Boučí, Oloví, Hřebeny (Hartenberk), Josefov,
Trasa:
Sokolov
Délka
32,2 km
trasy:
Převýšení: 150 m

Mapa:
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Ze začátku trochu fádní trasa vám nabídne romantické údolí řeky Svatavy
orámované zalesněnými kopci. Vše je korunováno tajemnou zříceninou
hradu Hartenberk.
Od vlakového nádraží se vydáme po místních komunikacích napravo
směrem na Kraslice trasou č. 2178. Za Svatavou pojedeme do mírného
kopce mezi výsypkami směrem na Boučí č. 2182. Po několika kilometrech
Popis:
odbočíme doleva na Oloví, kam dojedeme krásnou lesnatou krajinou. V
Oloví přejedeme železniční trať a most přes řeku Svatavu směrem na
Krajkovou trasou č. 2074. V obci Dolina se dáme doleva na trasu č. 2178
směrem na Hřebeny, podél řeky Svatavy. Od hradu Hartenberk vyjedeme
stoupání do obce Josefov a přes obec Svatavu se vrátíme do Sokolova.
Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá
se v novém okně
Cyklotrasa č. 5 - Historická
Sokolov, Vítkov, Hrušková, Třídomí, Nadlesí, Dvory, Loket, Svatošské
Trasa:
Skály, Loket, Staré Sedlo, Královské Poříčí, Sokolov
Délka
54,8 km
trasy:
Převýšení: 249 m

Mapa:

Popis:

Trasa vás provede vyhlášenými historickými lokalitami s dvěmi perlami Loktem, který nabídne jedinečně zachovaný hrad s historickým středem
města a horou Krudum, kde lze spatřit unikátně zachované, nedávno
vykopané, zbytky gotického kostela.
Trasa začíná u vlakového nádraží v Sokolově. Městskou cyklostezkou
přijedete ke koupališti Michal, můžete se vykoupat nebo hned se
přesunout na cyklotrasu č. 2017 do Hruškové. Po vystoupání kopce se
napojíte na cyklotrasu č. 2024 směr Třídomí, kterou se dostanete až do
Lokte. Okruh si můžete prodloužit na Svatošské skály po cyklotrase č.
2021. Zpět se vrátíte kolem řeky Ohře trasou č. 204 a pokračujete
směrem na Královské Poříčí. Následně podél řeky Ohře do Sokolova.
Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá
se v novém okně
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Cyklotrasa č. 6 - Slavkovským lesem
Trasa:
Sokolov, Dolní Rychnov, Březová, Kamenice, Lobzy, Vítkov, Sokolov
Délka trasy: 25,6 km
Převýšení: 355 m
B.1. Do daného regionu také patří město Kynšperk nad Ohří, které také
propaguje cykloturistiku
http://www.kynsperk.cz/cyklotrasy/

Na webu je interaktivní mapa, na každou trasu se dá kliknout a vyjedou k ní
podrobnosti
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B.2. Do daného regionu také patří město Horní Slavkov, které také
propaguje cykloturistiku
http://www.turistika-hornislavkov.cz/cz/turistika-na-kole
Městem prochází cyklostezka č. 362, která spojuje Horní Slavkov s Bečovem a dále
Teplou. V opačném směru tato trasa míří do Lokte, kde navazuje na páteřní, 70
kilometrů dlouhou cyklostezku č. 204, vedoucí podél řeky Ohře napříč Karlovarským
krajem. Jde tedy o trasu ideální pro milovníky památek z řad zdatnějších cyklistů.
Z hlediska silničního provozu je mnohem příjemnější volbou další z cyklostezek,
tentokrát s číslem 2017. Ta vede z Karlových Varů do Horního Slavkova, přes Třídomí
a Hruškovou do Sokolova, přičemž z části kopíruje stejným směrem vedoucí
turistickou trasu pro pěší. Její celková délka je 28 kilometrů a tato trasa je sjízdná jak
pro MTB kola, tak i o něco méně odolná kola trekkingová. Pokud navíc cestou z
Horního Slavkova do Sokolova vynecháte možnou odbočku k rozhledně na hoře
Krudum, je tato trasa až k obci Hrušková vhodná i pro méně zdatné cyklisty nebo
rodiny s dětmi. Naopak větší kondici si bude vyžadovat v opačném směru stoupání ze
Sokolova.
Další využitelnou cyklostezkou pak je ta s číslem 2135. Měří 36 kilometrů a začíná
čtyři kilometry od Horního Slavkova v obci Krásno, odkud vede přes Prameny,
Kladskou do Lázní Kynžvart, do Staré Vody a Jedlové. Na ní převažují silnice III.
třídy, a zpevněné lesní cesty. Je tedy vhodná jak pro trekkingová, krosová i horská
kola. Samotný KČT doporučuje kolem města dalších osm okruhů v délce od čtyř do
34,5 kilometru. Ty sice již nejsou značené, ale dá se na nich velmi snadno
zorientovat, aniž by člověk musel mít obavy z bloudění. Jejich podrobný popis lze
najít na krajském cykloportálu na adrese www.kr-karlovarsky.cz/cyklo.
C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Zapomenutým Slavkovským lesem na horu Krudum
Celodenní výlet Slavkovským lesem pres Krásenku a zaniklé mesto Cistá na horu
Krudum.
Start: Lázne Kynžvart
Cíl: Karlovy Vary
Délka: 62 km
Nárocnost: težká
Vhodné kolo: horské, trekové a krosové
Slavkovským lesem po stopách zaniklých obcí
Celodenní okružní výlet po pomerne nárocné trase v clenitém terénu v zapomenutém
koutu Karlovarského kraje
Start a cíl:
Pro nástup na trasu můžeme zvolit více míst – Brezová, Kynšperk n. Ohrí, Dolní
Žandov, Lázne Kynžvart, Kladská i jinde
Délka okruhu:
40 km + príjezdová cesta
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Nárocnost:
vyšší (nastoupáme asi 1200 m)
Vhodné kolo:
treková kola, (trasa prevážne po asfaltových cestách)
PŘÍRODA SOKOLOVSKA






















Jeskyně u Svatavy - Několik jeskyní v pískovcovém podloží pod Svatavským
vrchem.
Leopoldovy hamry - Přírodní park u Krajkové.
Lomnické pinky - Nebývalý a zcela jedinečný soubor rozmanitých biotopů
skývající klidný úkryt, potravu i hnízdiště mnoha druhům ptáků a slouží také
jako významná zastávka a křižovatka hejnům táhnoucím napříč Evropou.
Nadlesí - Rozsáhlé lesní porosty s podmáčenými smrčinami, místy rašelinnými
smrčinami a rašelinnými bory.
Matyáš - Území bylo kdysi výsypkou hnědouhelných dolů, dnes jsou tu
rybníčky obrostlé lesy. Ve vodním prostředí žije několik druhů obojživelníků,
např. čolek velký.
Památný topol - Od roku 1984 chráněný stoletý kanadský topol v centru
Sokolova nedaleko MÚ.
Pískovna Erika - Rozšíření vzácnývh živočichů ve staré pískovně, zvláště
ropuchy krátkonohé.
Studenec - Přírodní rašeliniště s výskytem vzácného ďáblíku bahenního.
Tůně u Vřesové - Výskyt několika druhů ohrožených obojživelníků u elektrárny
Vřesová.
Údolí Ohře - Přírodní památka s pseudokrasovými jevy. Paleontologická
lokalita třetihorní flóry.
Loketský břečťan - Dva mohutné chráněné břečťany popínavé, jedny z
mála chráněných břečťanů v Česku.
Podkrušnohorská výsypka - část slouží jako skládka odpadů, na zbytku se
provádí rekultivace.
Výsypka Michal - provedena vodní rekultivace na 30 ha území, provedená
lesnická rekultivace, předpokládá se rekreační využití území.
Výsypka Silvestr - vybudováno golfové hřiště.
Výsypka Antonín - provedená rekultivace – arboretum.
Výsypky Medard - Libík a Gustav, rekultivace zčásti provedená – lesopark,
nadále probíhá vodní rekultivace, mělo by vzniknout jezero s rozlohou, s
hloubkou 50 m, napájeno z řeky Ohře, projekt Medard je v současné době
velmi aktuální.
Výsypka Lítov – Boden - provedena vodní rekultivace za vzniku 2 vodních
nádrží využívaných pro rekreaci.
V Rašelinách - Přírodní rezervace, rašelinný bor s typickým podrostem.
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2.1.7.

Tipy na výlet - Ostrovsko

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-ostrov-a-okoli-ostrovsko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver, aktivní je ovšem jen
jedna
Jediný odkaz, která má v úvodu ilustrativní foto
TOP aktivity poblíž a Stojí za objevování v okolí – relativně dobrá nabídka, která má
vazbu na možné aktivity cykloturistů (některé odkazy nefungují)
B. Co prezentuje web města Ostrov
http://cykloportal.ostrov.cz/cz/cyklotrasy
Město Ostrov připravilo nový portál pro milovníky cyklistiky. Na adrese
cykloportal.ostrov.cz najdete přehled nejoblíbenějších cyklistických tras v okolí
Ostrova a také informace o turistických cílech, které na nich najdete.
V budoucnosti se bude portál rozvíjet a přinese také potřebné informace pro
milovníky pěší turistiky a další zajímavosti.
Cykloportál je zrealizovaný v rámci projektu Ostrovskem na kole a pěšky, reg.č.
EE/636/CZ/R180713 / Fond malých projektů / Cíl 3-Program na podporu
přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou, ve spolupráci s partnerem projektu, městem Kurort Oberwiesenthal,
Svobodná republika Sasko.
C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Západním krušnohorím z Kraslic na Boží Dar
Celodenní výlet pres horská městecka v západní cásti Krušných hor
Start: Kraslice
Cíl: Ostrov
Délka: 73 km
Nárocnost: težká
Vhodné kolo: trekové, crossové

PŘÍRODA OSTROVSKA





Čedičová žíla Boč - Přírodní památka - ukázka sloupcovitého rozpadu čediče u
Boče.
Borecké rybníky - Soustava rybníků, která se stala rájem obojživelníků a
ptactva.
Ostrovské rybníky - Soustava rybníků a mokřin s mnoha druhy ptactva.
Popovské stromy - V bývalé obci Popov najdeme několik chráněných
starých stromů.
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Stráž nad Ohří - Přírodní park s bohatou teplomilnou vegetací.
Údolí hadů - Lokalita u Ohře, kde najdeme všechny druhy hadů žijících v
Česku, včetně vzácné užovky stromové.

2.1.8.

Tipy na výlet - Toužimsko

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-touzim-a-okoli-touzimsko
Jen seznam cyklotras s odkazem na mapový portál Cykloserver
Odkaz na Cyklotrasy Cesta z města nefunguje
Je divné, že je zde odkaz na Karlovy Vary a Jazzfest (Oblasti Toužimska spíše svědčí
dovolená v kontextu nabídky „Cesta z města“)
http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/mlynska-kolonada-karlovy-vary
http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/jazzfest-karlovy-vary-4178
B.1. Co prezentuje web města Toužim:
http://cestazmesta.cz/index.php/krajem-na-kole/cyklotrasy-pod-vladarem
výborný popis
B.2. Co prezentuje web města Otročín
http://www.otrocin.eu/volny-cas/cykloturistika/
Cyklotrasy Cesta z města
Podrobnější informace k jednotlivým cyklotrasám jsou k dispozici ve formátu pdf
nebo nově také jako mluvené slovo ve formátu mp3. Audioprůvodce k jednotlivým
trasám lze snadno nahrát do telefonu nebo do mp3 přehrávače a během cesty
postupně pouštět. V terénu jsou trasy značeny těmito značkami.
Cesta z města 1
Toužim - Radyně - Přestání - Štědrá - Žlutice - Semtěš - Brložec - Smilov - Toužim
- celková délka trasy: 41 km
Cesta z města 2
Toužim - Polikno - Buč - Vlkošov - Manětín - Prohoř - Komárov - Toužim
- celková délka trasy: 44 km
Cesta z města 3
Toužim - Štědrá - Pšov - Kobylé - Vladař - Chyše - Rabštejn - Chlum - Smilov –
Toužim - celková délka trasy: 70 km
Cesta z města 4
Toužim - Skoky - Žlutice - Vladař - Chlum - Manětín - Nečtiny - Krašov - Luhov –
Toužim - celková délka trasy: 74 km
Cesta z města 5
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Toužim - Otročín - Teplá - Klášter Teplá - Vidžín - Prachomety - Toužim
- celková délka trasy: 42 km
Cesta z města 6
Toužim - Přílezy - Javorná - Bečov - Brť - Sedlo - Útvina - Toužim
- celková délka trasy: 35 km
Cesta z města 7
Bezvěrov - Ostřetín - Branišov - Nežichov - Třebouň - Luhov - Bezvěrov
- celková délka trasy: 25 km
Cesta z města 8
Žlutice - Čichalov - Chyše - Močidlec - Kobylé - Žlutice
- celková délka trasy: 32 km
C. Jaké výlety nabízí cykloportál Karlovarského kraje?
Krajem živých vod kolem Toužimi
Pohodový okružní výlet po cestách z mesta Toužimi, vhodný i pro deti
Start a cíl: Toužim
Délka: 31 km
Nárocnost: lehká
Vhodné kolo: treková, crossová a horská kola
Za „panenkou skákavou“ v poutním kostele u obce Skoky
Start: Žihle – železnicní stanice
Cíl: Toužim – železnicní stanice
Délka: cca 50 km
Nárocnost: strední
Vhodné kolo: horské, trekové,
Crossové
Na kole do Becovské zahrady za korkovníkem pana Koditka
Start: Toužim
Cíl: Toužim
Délka: 37 km
Nárocnost: težká
Vhodné kolo: horská kola
Start: Žlutice
Cíl: Chyše (Žlutice)
Délka: cca 50 km do Chyše,
58 km zpet do Žlutic
Nárocnost: strední
Vhodné kolo: trekové, horské
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Za čerty do tajemného žlutického podzemí
Start: Žlutice
Cíl: Karlovy Vary, Dolní nádraží
Délka: 40 km
Nárocnost: strední
Vhodné kolo: horská nebo
turistická kola (cross, trek)
PŘÍRODA TOUŽIMSKA













Blažejský rybník - Vzácné biotopy, které staly ideálním místem pro existenci
mnoha vzácných druhů a rostlin.
Čedičové varhany u Hlinek - Přírodní památka chránící odhalený čedičový
zlom v bývalém lomu.
Chlum - Přírodní rezevace. Přirozená společenstva na čedičových vyvřelinách
vulkanické stolové hory.
Javorná - Rozsáhlá lokalita, která je téměř celou plochu pokryta lučními a
mokřadními biotopy.
Odolenovice - Převládajcí vhlké louky pramenné pánve Odolenovického
potoka.
Parchomety - Přírodní památka k ochraně podmáčených luk s kosatcem
sibiřským a s dalšími druhy rostlin.
Valeč - Přírodní památka k ochraně naleziště četných minerálů - světové
naleziště hyalitu.
Skalka pod Tisovským vrchem - Nejodlehlejší skalní výchoz Mnichovských
hadců.
Střela - Meandrující řeka se vzácnou mihulí potoční
Viklan Dominik - Funkční viklan u Javorné.
Vladař - čedičová stolová hora s teplomilnými smíšenými porosty a bohatým
podrostem u Zábořic.
Velký údrčský rybník - Významná rybniční soustava se střídajícími se vlhčími a
suššími květnatými loukami.

2.1.9.

Tipy na výlet – Cyklistika bez námahy

A. Co prezentuje Živý kraj?
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklistika-bez-namahy
Smyslem projektu je umožnit vám poznat okolí Klínovce s minimální potřebou
překonávat náročná stoupání, a to i v těžkém horském terénu. Připraveno je pro vás
6 značených okruhů o délkách 10 až 20 km, které vás zavedou do města Boží Dar,
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Loučná pod Klínovcem a obce Suchá, které vám nabídnou nádherné výhledy do
dalekého okolí Klínovce.
Všechny okruhy mají start a cíl na vrcholu Klínovce, a to je i kouzlo Cyklistiky bez
námahy, jelikož překonání těchto nejnáročnějších stoupání za vás obstarají obě
sedačkové lanové dráhy na Klínovci, kde je možno využít zvýhodněnou společnou
jízdenku a přepravu kol v ceně.
Trasy většinou klesají po zpevněných cestách, ale najdou se i náročnější pasáže,
které prověří vaši zručnost, proto doporučujeme zkontrolovat technický stav vašich
kol, hlavně brzd, použití ochranné přilby a rukavic. Provoz na značených tratích je na
vlastní odpovědnost.
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Méně náročné cyklistické okruhy
Jedná se technicky nenáročné okruhy. Trasy jsou vedeny po místních komunikacích a
silnici III. třídy. V některých případech se využívá i zpevněných lesních cest s rovným
povrchem. Trasy nejsou speciálně značeny, ale pro jejich bezpečné absolvování stačí
mít u sebe turistickou či cykloturistickou mapu oblasti.
Okruh č. 1
Boží Dar - Ryžovna - Blatenský vrch a zpět
Délka okruhu: 22 km
Náročnost: I. - II.
Cílem výletu je Blatenský vrch (1043 m.n.m). Na jeho vrcholu se nachází kamenná
rozhledna, z níž je překrásný pohled na celé Krušné hory. Nedaleko od Blatenského
vrchu nachází Naučná stezka Vlčí jámy (500 m, zbytky cínových šachet), ve kterých
se často i v létě udržují zbytky ledu a sněhu.
Okruh č. 2
Boží Dar - Rýžovna - Blatenský vrch - Horní Blatná - Pernink - Abertamy - Hřebečná Rýžovna - Boží Dar
Délka okruhu: 30 km
Náročnost: II.
Na této trase doporučujeme zastávku na rozhledně na Blatenském vrchu. Na jeho
vrcholu se nachází kamenná rozhledna, z níž je překrásný pohled na celé Krušné
hory. Nedaleko od Blatenského vrchu nachází Naučná stezka Vlčí jámy (500 m,
zbytky cínových šachet), ve kterých se často i v létě udržují zbytky ledu a sněhu.
Okruh č. 3
Boží Dar - Myslivny - Zlatý Kopec - Český Mlýn - Holubí skalky - Červená liška Potůčky - Rýžovna - Boží Dar
Délka okruhu: 38 km (30 km)
Náročnost: I. - III.
Okruh si můžete zkrátit a zjednodušit tím, že od Mysliven pojedeme po Mílovské
cestě k Červené lišce. Zkrácená trasa je měří 30 km. Na cestě vás čeká několik
zajímavostí. Projedete Přírodním parkem Zlatý Kopec, skalními útvary Holubí skalky,
minete obec Potůčky se známým tržištěm a část trasy vede souběžně s ojedinělým
vodním dílem Blatenský příkop.
Okruh č. 4
Boží Dar - Ryžovna - Horní Blatná - Jelení - Přebuz -Vysoké Pec - Nejdek - Perninku Abertamy - Hřebečná - Rýžovna - Boží Dar
Délka okruhu: 65 km
Náročnost: I. - III.
Po projetí obcí Horní Blatná držte směr Nové Hamry. Po 2 km odbočte vpravo na
asfaltovou cyklostezku č. 2000, označenou žlutými psaníčky. Této cestě se říká Stará
Bučínská a vede pod Vlčí, Zaječí a Liščí horou do Jelení. Cyklookruh dále pokračuje
přes Přebuz a ostatní výše uvedené obce až na Boží Dar. Tato trasa je delší a
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náročnější, než okruhy předchozí. Vede kopcovitým terénem. Vaše námaha však
bude odměněna překrásnými přírodními scenériemi, kterými budete projíždět.
Okruh č. 5
Zkrácený Klínovecký okruh: Boží Dar - Neklid - sedlo Klínovce - Pašerácká stezka Neklid - Boží Dar
Délka okruhu: 18 km
Náročnost: II. - III.
První část - Boží Dar - směr hraniční přechod - Neklid - sedlo Klínovce absolvujeme
po silniční komunikaci. V sedle odbočíme vpravo na silnici vedoucí na Klínovec. Po
500 metrech se napojíme na zeleně značenou cyklostezku, která vede nejprve přes
klínovecké sjezdovky, a v druhé části najíždí na Pašeráckou stezku. Po té se
dostáváme zpět nad Neklid a Boží Dar. Na trati jsou dva nepříjemné táhlé kopce (0.-3
km, 12.-15 km). Při dobré viditelnosti jsou z této trasy nejhezčí pohledy na Krušné
hory.
Lukáš Bauer Tour a Jens Weissflog Tour
Tyto přeshraniční okruhy jsou určeny pro pěší turisty, cyklisty i běžkaře. Plynule
navazují na republikové sítě tras po obou stranách hranice. Číst dál...
Náročnější cyklistické okruhy (horská kola)
Využít můžete také náročnějších okruhů doporučených především horským kolům.
Některé zkrácené varianty tras lze projet i na kole trekingovém. Číst dál...
Klínovecké sjezdařské downhill trasy (velmi náročné)
Sedačková lanovka Jáchymov - Klínovec nabízí možnost vyvezení kol zdarma až na
vrchol Krušných hor. K nástupní stanici lanovky v Jáchymově dojedete po 3 km od
zdejšího kruhového objezdu ulicí K lanovce. Číst dál...

2.2. Rozbor propagace Cyklostezky Ohře

2.2.1.

Živý kraj

http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/paterni-cyklostezka-podel-ohre
Trasa páteřní cyklostezky je dlouhá 110 km a je vedena malebným údolím řeky Ohře
od hranice s Německem až po hranici s Ústeckým krajem. Cyklostezka Ohře navazuje
na Valdštejnovu cyklostezku v Bavorsku označenou jako Wallenstein-Radweg (EgerWondreb-Kösseine). Po překročení hranic do Česka je trasa značená cykloturistickým
značením s číslem 6.
Cyklostezka Ohře prochází v Karlovarském kraji čtyřmi regiony:





Chebsko 24 km: Slapany (D) - Cheb - Mostov
Sokolovsko 28 km: Mostov - Sokolov - Loket
Karlovarsko 27 km: Loket - Karlovy Vary - Radošov
Ostrovsko 19 km: Radošov - Stráž - Lužný u Perštejna
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Příklad popisu trasy na Chebsku: žádný není.
Navíc odkazy jsou téměř nerelevantní významu Cyklostezky Ohře.

2.2.2.

Web „Cyklo Ohře“

http://www.cykloohre.cz/

Hranice Slapany/Hundsbach – 0 km
Trasa č.6, která zde začíná, navazuje na cyklostezku z Waldsassenu, po které také
souběžně vede Valdštejnova cyklotrasa do Chebu . Z Bavorska trasa vede po bývalé
železniční trati, která byla po válce na státních hranicích uzavřena a v 60. letech byl
ukončen provoz celé trati z Chebu. Slapanská trať byla první tratí, která se v Chebu
uvedla do provozu. V roce 1967 po trati projel poslední osobní vlak a trať tak zanikla.
Postupně začala zarůstat a místy se změnila v cestu. Chebská radnice nechala na
zrušené trati postavit cyklostezku s kvalitním asfaltovým povrchem a tím se také stala
vyhledávaným místem bruslařů. Zatím je hotový úsek od hranic na rozcestí u
Podhradu a v roce 2011 by se měl začít stavět úsek z rozcestí do Chebu.Než
vyrazíme po poměrně dlouhé trase 204, můžeme, když už jsme tady, ještě před tím
navštívit dvě zajímavá místa sousedním Bavorsku.
Egerteich – odb.z hranice 0,5 km
V této vsi, hned za hranicí je zajímavý pomníček, postavený na památku vysídlených
Němců z osmi okolních českých obcí. Odbočuje se k němu v místech, kde cyklostezka
zahýbá z trati do v obce Egerteich. Je tam vybudované odpočinkové místo pod
košatým kaštanem a kamenný pomníček, který vypadá jak velká houba s hranatým
kloboukem.
Waldsassen (Valdsasy) – odb.z hranice – 5,5 km
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Do bavorského města se dostaneme pohodlně po Valdštejnově cyklostezce
(Wallenstein Radweg) značené v terénu logem. Nebo po Odravské cyklostezce
(Wondreb Radweg).Klášterní město Waldsassen, historické centrum Stiftlandu v
lesích Horní Falce, leží u česko-německé hranice v širokém údolí zvaném
Wondrebthal. Už v roce 1133 zde byl markrabětem Diepoldem III. založen klášter
jako nejstarší z pěti bavorských cisterciánských opatství. Klášter ovládal ve
středověku po několik staletí široké okolí a byl nejbohatší v celém Bavorsku. Klášterní
bazilika z konce 17. století se honosí největší chrámovou a klášterní kryptou v
Německu a je vrcholnou ukázkou baroka. Za Josefínských reforem v roce 1803 bylo
opatství zrušeno. Z podnětu státu byl prosperující klášter uzavřen a asi 80 mnichů ho
muselo opustit. Bavorský stát pak postupně rozprodal rozsáhlý majetek kláštera.
Klášterní kostel byl předán katolické farní obci. Vlastní klášterní budovy koupil
obchodník Wilhelm Rother a v jejich jižním a západním křídle zřídil továrnu na karton.
Rozprodávaly se i jednotlivé předměty z kláštera. Celou sbírku kovových pečetí
klášterních listin z počátku 14. století opatroval kancléř Metternich ve Vídni a v roce
1846 je poslal do kynžvartského zámeckého muzea. V klášteře můžeme shlédnout
skvostnou vyřezávanou knihovnu v barokně-rokokovém stylu z roku 1726.Ve městě
sídlí sklárna Lamberts, která jako jedna ze tří firem na světě vyrábí pravé antické sklo
procesem ručního foukání a vyváží ho do celého světa.
Krásná Lípa (Schönlind) – 0,3 km
Od hranic pak vyrazíme po cyklostezce na Cheb. Před Slapany budeme projíždět
kolem upraveného hřbitova v bývalé vsi Krásná Lípa. Na hřbitově se pohřbívali lidé ze
Slapan, Krásné Lípy, Wiesu i dalších okolních vsí. Krásná Lípa měla ještě v 30. letech
asi 150 obyvatel a stálo tu kolem dvacítky domů. Po válce byla ves vylidněna a
posléze jí protnula železná opona, po které tu dodnes zůstala příčná, již pomalu
zanikající cesta (ve směru na Slapany).
Slapany (Schloppenhof) – 1,3 km (rozc.s CT 361)
Přijedeme na rozcestí se silnicí a to už jsem ve Slapanech, nebo také Šlapanech.
Dříve to byla velmi průmyslová obec. Bývala zde velká textilní továrna, kamenolom,
elektrárna, jatka s masnou, nebo pivovar. V textilce Vigogne Spinnerei Emila
Schmidta se spřádala bavlna, které se sem dovážela železničními vagony z celé
Evropy. Ještě v roce 1967 byl v zatáčce na silnici železniční přejezd. Závory byly
tehdy na kliku a ovládal je strážný sídlící v drážním domku, který se zde zachoval do
současnosti. Zato nádražní budova už neexistuje, zůstaly tu po ní jen kamenné
obruby z nástupiště. Starý semafor byl při stavě cyklostezky opraven a teď dává
pokyn volno pro všechny projíždějící cyklisty.
U Kočího – 4,0 km (rozc.s CT 36)
Na rozcestí, kde nyní cyklostezka končí, trasa 204 odbočuje na Háje. Vede dočasně v
souběhu s Magistrálou č.36, do té doby, než se postaví poslední úsek cyklostezky po
Slapanské trati. Ale i tak se dá na kole po budoucí, dosud nevybudované stezce
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projet a nemusíme jet oklikou přes Háje. Jen se pak musíme trefit na lávku přes
koleje, kde už se zase na naší trasu napojíme.
Pivovar v Podhradu (Breuerei Pograth) – odb.z trasy 0,5 km
Když sjedeme z rozcestí vpravo k silnici na Podhrad, tak před křižovatkou uvidíme
nejprve vpravo vjezd do starého dvora. Je to bývalý zámecký pivovar hraběte Jandy.
Pivovar patřil k zaniklému zámečku ve starém Podhradě. Nad vjezdem je ještě vidět
jeho rodový erb. V pivovaru byla restaurace a dnes slouží jako bytový dům. Současný
majitel ochotně kolemjdoucím turistům o starém pivovaru vypráví. Těsně před
křižovatkou vlevo od cesty si pak můžeme všimnout torza válečného pomníku. Ten
původně stál na návsi starého Podhradu a sem byl přemístěn před napuštěním
Jesenické přehrady. Sokl z pomníku můžeme vidět v původním místě, které je
normálně pod vodou, ale pokud je přehrada upuštěná, tak se podstavec vynoří.
Háje (Gehaag) – 6,0 km
Háje vznikly někdy na počátku 13. století, kdy jsou jako majitelé zmiňováni bratři
Nothaftové z Vildštejna a rod Paulsdorferů. Ve 14. století pak bylo v Hájích založeno
panské sídlo, ale jeho podoba není známá. Roku 1647, za útoku Švédů na Cheb bylo
sídlo i s vesnicí zničeno. V roce 1972 vznikl v Hájích jezdecký oddíl, tehdy jako
Jezdecký klub SSM při Státním statku Cheb. Dnes je to soukromý klub a zájemcům o
jezdectví nabízí hiporehabilitační jízdy a ježdění sportovních koní. V obci projedeme
kolem restaurace V Ďolíčku a před mostem odbočíme vpravo a pokračujeme podél
trati až k lávce přes koleje. Odtud už zase jedeme po cyklostezce, která nás povede
až k nádraží.
Lávka – 8,0 km (rozc.s CT 2070)
Před nádražím na rozcestí s trasou 2070 si všimneme železné lávky přes celé
kolejíště. Lávka zůstala jako zázrakem při náletu spojenců v roce 1945 nepoškozena
a slouží svému účelu dodnes. Přes tuto 300 m dlouhou lávku vede odbočující
cyklotrasa 2070 k přehradě Jesenice.
Chebské nádraží – 8,4 km (rozc.s CT 2070)
Chebské nádraží mělo od počátku vzniku železnice (1865) velkou důležitost. Sbíhaly
se tu totiž tři tratě bavorské dráhy, jedna trať saská a o něco později i dvě rakouskouherské. To si vyžádalo již od počátku vybudování společného nádraží, které pak bylo
v roce 1908 celé přestavěno a rozšířeno. Po vzniku Československa, se bavorská a
saská dráha spojily, a tak v Chebu působily už jen dvě železniční správy, tedy
československá a říšskoněmecká. Jak rozsáhlé bylo chebské nádraží svědčí i to, že
zde bylo zaměstnáno 800 německých a 200 českých železničářů. Dne 25. března
1945 překvapilo město Cheb spojenecké letectvo, které svým bombardováním zničilo
staniční budovu, okolní moderní hotely a celou čtvrť nových obytných budov před
nádražím. Krátce po té, 8. dubna byl uskutečněn další nálet soustředěný na nádraží,
který byl ještě ničivější. Celé nádraží bylo po náletu v troskách a bylo zničeno přes
1000 železničních vozů a lokomotiv. Po válce byla vystavěna provizorní dřevěná
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budova nádraží. To však nebyla dobrá vizitka při příjezdu cizinců do Čech. Stará
budova nádraží byla odstraněna do základů a začalo se s výstavbou nové budovy a
celého náměstí jako hlavního dopravního městského centra. Koncem roku 1962, i
když nádraží nebylo ještě úplně dokončené, bylo předáno veřejnosti. U hlavního
vchodu do nádražní budovy je pamětní deska padlých železničářů a jednoho
strážníka zastřelených v roce 1938 při povstání Henleinovců. Text na desce není
úplně přesný, jelikož železničáři nezahynuli při obraně nádraží, ale chtěli pomoci
zraněnému četníkovi Janu Klennerovi. Podrobnosti o této události naleznete na
stránkách Zaniklých obcí.Trasa pak pokračuje městem, místy po cyklostezkách k Ohři
a po pravém břehu řeky do městské části Hradiště.
Chebský viadukt – 10,9 km
Železniční viadukt přes Ohři byl postaven roku 1898 z opracovaných žulových kvádrů
v rámci výstavby Buštěhradské dráhy. Délka mostu se uvádí 348 metrů a s touto
délkou je viadukt desátý nejdelší železniční most v ČR. Krajní pole jsou tvořena třemi
menšími oblouky a střední část viaduktu dvanácti většími oblouky o rozpětích 12
metrů. Kolejiště je ve výšce 25 metrů nad hladinou Ohře. Velká část mostu se zřítila
při spojeneckém náletu v dubnu 1945. Americké bombardéry zničily i chebské
nádraží a velkou část letiště s leteckým závodem Eger Flugzeuge. Rekonstrukce
viaduktu proběhla během roku 1946. Most byl obnoven v původní podobě, ale
vypadané žulové kameny byly nahrazeny betonem.Tršnickou ulicí pak pokračujeme
směrem na Hradiště.
Hradiště (Reichersdorf) – 12,0 km
Někdy na přelomu 13. a 14. století zde vznikla gotická vodní tvrz (ringval) napájená
vodou z Ohře. Ringvaly (hradiště) nazýváme zdejší kruhové valy, s ostrůvkem
uprostřed, obklopeným hlubokým příkopem. První známý majitel byl chebský měšťan
Rüdiger Angel a jeho potomci panství vlastnili do počátku 16. století. V 17. století už
tvrz sloužila jen pro hospodářské účely poplužního dvora. Na konci 18. století byla
tvrz opuštěná a postupně zanikla. Tvrziště pak v 60. letech minulého století podlehlo
výstavbě nové továrny. Vodní příkop byl přebudován na rybník a dnes slouží jako
požární nádrž.V Hradišti také stával starý Klášterní dvůr (Köstelhof). Za socializmu byl
využíván státním statkem, kdy byly přistavěny nové budovy. Dnes už je areál v
ruinách. V Hradišti ještě dnes můžeme vidět pozůstatky předválečného podnikání. V
tomto domě například pracoval kovář Georg Zwerenz, který koval koně a opravoval
vozy.Cyklotrasa vede dál po silnici a za železničním přejezdem odbočuje vlevo na
Jindřichov.
Jindřichov (Honnersdorf) – 14,0 km
Je to malá obec, kdysi tvořená jen několika dvory a mlýnem. Jedlový mlýn
(Tannenmühle) nebyl postaven u řeky, jak by se dalo očekávat, ale na dlouhém
vodním náhonu. Pro svou délku téměř 0,5km se jednalo už spíše o kanál, než náhon.
Ten propojil přirozené říční meandry Ohře a přivedl tak potřebný vodní spád k mlýnu.
Výška vodní hladiny byla ještě na přívodu do kanálu zvýšena vybudováním jezu. Z
Jindřichova nás trasa pak zavede do Tršnice.
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Tršnice
(Tirschnitz)
–
15,2
km
I když je Tršnice jen malou nevýznamnou vsí, tak o to důležitější je železniční stanicí.
Křižují se zde dvě tratě a proto z Tršnice můžeme jet vlakem do čtyř směrů – na
Cheb, K.Vary, F.Lázně a Luby. Trať do Lubů měla v roce 2000 stoleté výročí uvedení
do provozu. Trať Luby – Tršnice byla předána do užívání 30. června 1900. O
výstavbě trati dlouhé 21 km bylo definitivně rozhodnuto po zasedání zemského
sněmu a začala se stavět v listopadu 1898. Trasa vede silnicí podél kolejí, kolem
nádražní budovy až na rozcestí u Doubí.
Doubí (Aag) – 15,8 km (rozc. s CT 2266 a 2133)
Z rozcestí u přejezdu pak pokračujeme chvíli v souběhu s cyklotrasou 2266 do
Chocovic. Tam se obě trasy rozjedou. Trasa 2266 pokračuje po cestě na Chvoječnou,
naše trasa odbočuje vlevo na novou cyklostezku, po které pokračujeme do Vokova.
Chocovice (Kötschwitz) – 16,5 km (rozc. s CT 2266)
Obec měla původně sedm dvorů a mlýn. Těsně před mostem proti proudu býval na
řece jez, který nabíral vodu do mlýnského náhonu pro mlýn se jménem Sägmühle.
Mlýn stával vlevo za mostem asi 50m od silnice. Náhon je už dnes zasypaný, jen
místy můžeme v náznacích vidět kudy asi procházel. Domy, které zde nyní stojící jsou
už jen novodobé chatky, jen dům vpravo od cesty je původní.Vlastní obec Chocovice
pak je od mostu asi o 200 m dál po silnici. Z původní zástavby obce zůstaly dnes jen
dva domy. Jeden je z roku 1853 a na jeho štítu jsou sluneční hodiny ve tvaru
slunce.Chocovice jsou v současnosti ale spíše známy jako místo, kde se nachází
řízená skládka komunálního odpadu. Skládka byla zřízena v bývalé pískovně. V
minulosti vedla z Tršnic do pískovny úzkokolejná trať, po které se odvážel písek. Od
roku 2004 je již skládka rekultivovaná.Ke skládce odbočuje napravo ve vsi cesta,
kterou bychom se dostali do Jindřichovic. My ale pokračujeme rovně po značené
trase do Chvoječné.
Vokov (Wogau) – 18,7 km
U mostu přes řeku Ohři stojí opravená kaple sv. Máří Magdaleny. Připomíná nám
zaniklou obec Vokov. Její jméno vzniklo snad z původního „váhavá“ nebo „neklidná“
voda. Obec byla založena asi v 1. polovině 12. století jako majetek Chebského hradu.
Původně tu býval přes Ohři brod, až v roce 1610 byla vedle brodu postavena lávka.
Most byl postaven po povodni v roce 1829 a od roku 1848 na něm bylo vybíráno
mýto. Při stavbě okresní silnice v roce 1862 byl postaven zcela nový most, který je tu
dodnes. Nerovnosti terénu ve tvaru mělkého příkopu a pahorku, které jsou 1km
východně od kaple na protějším břehu, jsou zbytky tvrze – panského sídla vzniklého
13. a zaniklého v 15. století. Naproti němu přes řeku stával poplužní dvůr a západně
asi 200 m, kde dnes najdeme několik stavení, býval mlýn. Ten byl stále rozšiřován a
vylepšován a od roku 1902 pak zásoboval celou vesnici elektrickým proudem. Kaple a
ruiny mlýna jsou jedinou zástavbou bývalé vsi. V kapli býval i oltář a sochy sv. Josefa
a Jana Nepomuckého. U mostu najdeme ještě sochu sv. Jana Nepomuckého od
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lidového umělce z 1780 roku. Obec měla ještě v 50. letech 20. století 15 domů a 51
obyvatel, po té postupně zanikala, až byla v roce 1980 úředně zrušena.
Nebanice (Nebanitz) – 22,2 km (rozc. s CT 2070)
Obec Nebanice byla původně položena těsně u koryta řeky Ohře, které vytvářelo
okolo obce několik mohutných meandrů. Dnes je tok řeky regulován a přesunut cca
500 m jižně od obce.Název Nebanice svědčí o slovanském původu vsi a původně se
jmenovala Nebažnice – ležící mimo bažiny. V Nebanicích vzniklo koncem 14. století
první panské sídlo – opevněná tvrz, ale již roku 1462 byla zničena Bedřichem ze
Šumburka. O jeho lokalizaci však se dosud nikdo nepokusil. V průběhu 18. století,
patrně v době vlastnictví Bigattů vzniklo v Nebanicích další panské sídlo. Byla to
jednoduchá zámecká budova, která stávala v západní části poplužního dvora. Jako
neudržovaná stavba pak byla v roce 1977 beze zbytku zbořena. Na katastru se
dochovalo jen velmi málo staveb původní selské architektury. Nedaleko restaurace u
Zlaté podkovy je zrovna jeden ze zachovalých a udržovaných dvorů v krásným
dřevěným holubníkem. Smutné je, že se v obci narodil Jan Johan Fischer (1742 –
1793), který je autorem mnoha roubených a hrázděných staveb, přitom se z nich
dochovaly pouze dvě stavby – výměnek a stodola patřící k selské usedlosti č.p. 6. V
Nebanicích dominuje na kopci barokní kostel sv. Osvalda z roku 1716, který byl
pravděpodobně vystaven na původních gotických základech kaple z roku 1391. Kostel
obklopuje velmi zachovalý hřbitov s památníkem padlých z 1. světové války. Nejstarší
hroby hřbitova pochází z první poloviny 19. století.Nebanice jsou ale především
známy chovnou stanicí sportovních a kladrubských koní. Na místním kolbišti se
pravidelně pořádají drezurní závody a závody spřežení. U mostu přes Ohři pak zase
pokračujeme dál po cyklostezce.
Mostov (Mostau) – 23,8 km
Před příjezdem do Mostova přejedeme přes lávku a již jsem na konci chebského
úseku. V 17. století byl Mostov v držení hrabat Zedtwitzů, což dokazují sochy svatých
s Zedtwitzovským znakem. Sochy se nalézaly na okolních polích, šlo o sochy sv.
Antonína, Josefa, Jana, Tadeáše a také kříže. Po roce 1717 patřil Mostov
Rummerskirchům a Kommersům. Za vlády rytíře Kommerse byly obci a na zámku
provedeny rozsáhlé opravy. Od roku 1866 je většina mostovského panství v majetku
velkoprůmyslníka Jiřího Haase. V obci byl jeden statek, mlýn, vrchnostenský zámek s
bytem správce a pivovar. V roce 1871 měla obec i svůj poštovní úřad. Obec si
zachovala do současnosti svojí rozlohu, kterou měla ke konci 19. století.
Mostov, zámek , rozc. – 24,0 km (rozc. s CT 2266)
Původně tvrz ze 14. stol., přestavěná na barokní zámek, později, v polovině 19.
století romanticky upravená. V roce 2002 byl zámek rekonstruován a opravy v okolí
probíhají do současnosti.Za vlády rytíře Kommerse byl zámek zčásti přestavěn a z
části nově přistaven. Opravena byla také stará kaple podle plánu malíře Pröckla a v
roce 1869 církevně vysvěcena. Od roku 1866 je zámek, dvůr, pivovar a mlýn
majetkem velkoprůmyslníka Jiřího Haase, šlechtice z Hasenfeldu, jednoho ze dvou
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spolumajitelů hornoslavkovské porcelánky. Rod Haasů byl posledním soukromým
majitelem mostovského zámku před vznikem socializmu.Zámek Mostov potom
využívaly státní statky, od 70. let sloužil jako pionýrský tábor odborářů stavebního
podniku z Karlových Var a od osmdesátých let minulého století sloužil k pionýrským
táborům dětí horníků. Od počátku 90. let zámek vystřídalo mnoho majitelů, většinou
ze spekulativních důvodů. Ti poslední udělali ze zámeckého areálu téměř ruinu.
Zchátralý zámek pak koupila roku 1997 porcelánka v Horním Slavkově a zámek
zrekonstruovala.
- See more at: http://www.cykloohre.cz/cyklostezka-ohre-pramen-ohre-cheb-1etapa/#sthash.bUy1Fw28.dpuf

2.2.3.

Cykloportál Karlovarského kraje

http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/Cyklostezka_ohre.aspx
Délka trasy: 102 km
Náročnost trasy: Na úseku Cheb-K.Vary je to lehká trasa bez převýšení
Povrch cest: Převážně asfalt, mezi Královským Poříčím a Svatošskými skálami je
zpevněný
štěrk
Doprava: Do Karlových Var převažují cyklostezky, zbytek po cestách s mírným
provozem
Je vhodná pro: Všechny kategorie cyklistů, v úseku Cheb-K.Vary i pro rodiny s
malými dětmi
Upozornění na změnu čísla trasy:
Cyklotrasa, která vede po cyklostezce Ohře byla Centrem dopravního výzmumu
zařazena do kategorie národních dálkových cyklotras. Proto i stávající číslo trasy 204
bylo změněno, a to na číslo 6. Přečíslování cyklotrasy proběhlo v letech 2010-2011 a
od jara 2011 je již celý Karlovarský úsek(Cheb-Perštejn) označen jako trasa č. 6. V
cyklomapě Karlovarského kraje (od roku 2013) je trasa označená jako 6.
OBECNÉ INFORMACE:
Po přejezdu hranice do České republiky mějte na paměti několik věcí: Platnou měnou
v České republice je stále koruna česká (CZK - Kč). Cyklisté do 18 let musí nosit
helmu. Po silnicích nesmí jezdit cyklisté vedle sebe, ale jen jednotlivě za sebou a za
snížené viditelnosti musí být osvětleny. Cyklotrasy v ČR jsou převážně značeny jen
čísly, proto je vhodné si v nejbližším infocentru koupit cyklistickou mapu. V
našem kraji je nejaktuálněší cyklomapa vydaná Karlovarským krajem. Mapa Vám
hodně ulehčí orientaci po našich cyklotrasách. I když jsou samostatné cyklostezky v
Česku zatím ještě výjimkou, cyklostezka Ohře vede již převážně po nich a každým
rokem přibývají další nové úseky samostané stezky. Jinak trasa vede zpravidla po
klidných obecních komunikacích či lesních cestách.
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Příklad popisu trasy na Chebsku
Délka trasy: 24 km (s odbočkami až 36 km)
Náročnost trasy: Lehká
Povrch trasy: Převažují asfaltové komunikace
Doprava: Jen po samostané cyklostezce
Doporučené kolo: Turistické (trek, cross)
Cyklotrasa č.6 (dříve č. 204) vede po cyklostezce Ohře, která tvoří páteřní
cyklistickou komunikaci Karlovarského kraje. Trasa začíná na hranicích s Bavorskem u
Slapan a zpočátku vede podél Odravy. Od Chebu pak už sleduje Ohři až do Karlových
Var. Většina cyklotrasy je vedená po cyklostezkách, nebo místních komunikacích s
minimálním provozem. Z krajského města pak vede po silnicích III. tř. jako náhradní
trase přes Vysokou a Bor pokračuje na hranice Ústeckého kraje. Značená trasa pak
pokračuje do Perštejna (Lužný), kde již navazuje na stezku Ohře v Ústeckém kraji.
Tam je již vyznačen úsek Perštejn - Kadaň a do budoucna se plánuje, že trasa 6
bude vyznačena podél Ohře až k jejímu ústí do Labe u Litoměřic.
Popis trasy je rozdělěn na čtyři úseky:
Chebsko: Slapany - Cheb - Mostov (24 km)
Sokolovsko: Mostov - Sokolov - Loket (28 km)
Karlovarsko: Loket - Karlovy Vary - Radošov (27 km)
Ostrovsko: Radošov - Stráž - Perštejn (19 km)
Průjezdní místa (PM):
Hranice Slapany/Hundsbach - 0 km
Trasa č.6, která zde začíná, navazuje na cyklostezku z Waldsassenu, po které také
souběžně vede Valdštejnova cyklotrasa do Chebu . Z Bavorska trasa vede po bývalé
železniční trati, která byla po válce na státních hranicích uzavřena a v 60. letech byl
ukončen provoz celé trati z Chebu. Slapanská trať byla první tratí, která se v Chebu
uvedla do provozu. V roce 1967 po trati projel poslední osobní vlak a trať tak zanikla.
Postupně začala zarůstat a místy se změnila v cestu. Chebská radnice nechala
na zrušené trati postavit cyklostezku s kvalitním asfaltovým povrchem a tím se také
stala vyhledávaným místem bruslařů. Zatím je hotový úsek od hranic na rozcestí u
Podhradu a v roce 2011 by se měl začít stavět úsek z rozcestí do Chebu.Než
vyrazíme po poměrně dlouhé trase 204, můžeme, když už jsme tady, ještě před tím
navštívit dvě zajímavá místa sousedním Bavorsku.
Egerteich - odb.z hranice 0,5 km
V této vsi, hned za hranicí je zajímavý pomníček, postavený na památku vysídlených
Němců z osmi okolních českých obcí. Odbočuje se k němu v místech, kde cyklostezka
zahýbá z trati do v obce Egerteich. Je tam vybudované odpočinkové místo pod
košatým kaštanem a kamenný pomníček, který vypadá jak velká houba s hranatým
kloboukem.
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Waldsassen (Valdsasy) - odb.z hranice - 5,5 km
Do bavorského města se dostaneme pohodlně po Valdštejnově cyklostezce
(Wallenstein Radweg) značené v terénu logem. Nebo po Odravské cyklostezce
(Wondreb Radweg).Klášterní město Waldsassen, historické centrum Stiftlandu v
lesích Horní Falce, leží u česko-německé hranice v širokém údolí zvaném
Wondrebthal. Už v roce 1133 zde byl markrabětem Diepoldem III. založen
klášter jako nejstarší z pěti bavorských cisterciánských opatství. Klášter ovládal ve
středověku po několik staletí široké okolí a byl nejbohatší v celém Bavorsku. Klášterní
bazilika z konce 17. století se honosí největší chrámovou a klášterní kryptou v
Německu a je vrcholnou ukázkou baroka. Za Josefínských reforem v roce 1803 bylo
opatství zrušeno. Z podnětu státu byl prosperující klášter uzavřen a asi 80 mnichů ho
muselo opustit. Bavorský stát pak postupně rozprodal rozsáhlý majetek kláštera.
Klášterní kostel byl předán katolické farní obci. Vlastní klášterní budovy koupil
obchodník Wilhelm Rother a v jejich jižním a západním křídle zřídil továrnu na karton.
Rozprodávaly se i jednotlivé předměty z kláštera. Celou sbírku kovových pečetí
klášterních listin z počátku 14. století opatroval kancléř Metternich ve Vídni a v roce
1846 je poslal do kynžvartského zámeckého muzea. V klášteře můžeme shlédnout
skvostnou vyřezávanou knihovnu v barokně-rokokovém stylu z roku 1726.Ve
městě sídlí sklárna Lamberts, která jako jedna ze tří firem na světě vyrábí pravé
antické sklo procesem ručního foukání a vyváží ho do celého světa.
Krásná Lípa (Schönlind) - 0,3 km
Od hranic pak vyrazíme po cyklostezce na Cheb. Před Slapany budeme projíždět
kolem upraveného hřbitova v bývalé vsi Krásná Lípa. Na hřbitově se pohřbívali lidé ze
Slapan, Krásné Lípy, Wiesu i dalších okolních vsí. Krásná Lípa měla ještě v 30.
letech asi 150 obyvatel a stálo tu kolem dvacítky domů. Po válce byla ves vylidněna a
posléze jí protnula železná opona, po které tu dodnes zůstala příčná, již
pomalu zanikající cesta (ve směru na Slapany).
Slapany (Schloppenhof) - 1,3 km (rozc.s CT 361)
Přijedeme na rozcestí se silnicí a to už jsem ve Slapanech, nebo také Šlapanech.
Dříve to byla velmi průmyslová obec. Bývala zde velká textilní továrna, kamenolom,
elektrárna, jatka s masnou, nebo pivovar. V textilce Vigogne Spinnerei Emila
Schmidta se spřádala bavlna, které se sem dovážela železničními vagony z celé
Evropy. Ještě v roce 1967 byl v zatáčce na silnici železniční přejezd. Závory byly
tehdy na kliku a ovládal je strážný sídlící v drážním domku, který se zde zachoval
do současnosti. Zato nádražní budova už neexistuje, zůstaly tu po ní jen kamenné
obruby z nástupiště. Starý semafor byl při stavě cyklostezky opraven a teď dává
pokyn volno pro všechny projíždějící cyklisty.
U Kočího - 4,0 km (rozc.s CT 36)
Na rozcestí, kde nyní cyklostezka končí, trasa 204 odbočuje na Háje. Vede dočasně v
souběhu s Magistrálou č.36, do té doby, než se postaví poslední úsek cyklostezky po
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Slapanské trati. Ale i tak se dá na kole po budoucí, dosud nevybudované stezce
projet a nemusíme jet oklikou přes Háje. Jen se pak musíme trefit na lávku přes
koleje, kde už se zase na naší trasu napojíme.
Pivovar v Podhradu (Breuerei Pograth) - odb.z trasy 0,5 km
>Když sjedeme z rozcestí vpravo k silnici na Podhrad, tak před křižovatkou uvidíme
nejprve vpravo vjezd do starého dvora. Je to bývalý zámecký pivovar hraběte Jandy.
Pivovar patřil k zaniklému zámečku ve starém Podhradě. Nad vjezdem je ještě vidět
jeho rodový erb. V pivovaru byla restaurace a dnes slouží jako bytový dům. Současný
majitel ochotně kolemjdoucím turistům o starém pivovaru vypráví. Těsně před
křižovatkou vlevo od cesty si pak můžeme všimnout torza válečného pomníku. Ten
původně stál na návsi starého Podhradu a sem byl přemístěn před napuštěním
Jesenické přehrady. Sokl z pomníku můžeme vidět v původním místě, které
je normálně pod vodou, ale pokud je přehrada upuštěná, tak se podstavec vynoří.
Háje (Gehaag) - 6,0 km
Háje vznikly někdy na počátku 13. století, kdy jsou jako majitelé zmiňováni bratři
Nothaftové z Vildštejna a rod Paulsdorferů. Ve 14. století pak bylo v Hájích
založeno panské sídlo, ale jeho podoba není známá. Roku 1647, za útoku Švédů na
Cheb bylo sídlo i s vesnicí zničeno. V roce 1972 vznikl v Hájích jezdecký oddíl,
tehdy jako Jezdecký klub SSM při Státním statku Cheb. Dnes je to soukromý klub
a zájemcům o jezdectví nabízí hiporehabilitační jízdy a ježdění sportovních koní. V
obci projedeme kolem restaurace V Ďolíčku a před mostem odbočíme vpravo a
pokračujeme podél trati až k lávce přes koleje. Odtud už zase jedeme po cyklostezce,
která nás povede až k nádraží.
Lávka - 8,0 km (rozc.s CT 2070)
Před nádražím na rozcestí s trasou 2070 si všimneme železné lávky přes celé
kolejíště. Lávka zůstala jako zázrakem při náletu spojenců v roce 1945 nepoškozena
a slouží svému účelu dodnes. Přes tuto 300 m dlouhou lávku vede odbočující
cyklotrasa 2070 k přehradě Jesenice.
Chebské nádraží - 8,4 km (rozc.s CT 2070)
Chebské nádraží mělo od počátku vzniku železnice (1865) velkou důležitost. Sbíhaly
se tu totiž tři tratě bavorské dráhy, jedna trať saská a o něco později i dvě rakouskouherské. To si vyžádalo již od počátku vybudování společného nádraží, které pak bylo
v roce 1908 celé přestavěno a rozšířeno. Po vzniku Československa, se bavorská a
saská dráha spojily, a tak v Chebu působily už jen dvě železniční správy, tedy
československá a říšskoněmecká. Jak rozsáhlé bylo chebské nádraží svědčí i to,
že zde bylo zaměstnáno 800 německých a 200 českých železničářů. Dne 25. března
1945 překvapilo město Cheb spojenecké letectvo, které svým bombardováním zničilo
staniční budovu, okolní moderní hotely a celou čtvrť nových obytných budov před
nádražím. Krátce po té, 8. dubna byl uskutečněn další nálet soustředěný na nádraží,
který byl ještě ničivější. Celé nádraží bylo po náletu v troskách a bylo zničeno přes
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1000 železničních vozů a lokomotiv. Po válce byla vystavěna provizorní dřevěná
budova nádraží. To však nebyla dobrá vizitka při příjezdu cizinců do Čech. Stará
budova nádraží byla odstraněna do základů a začalo se s výstavbou nové budovy a
celého náměstí jako hlavního dopravního městského centra. Koncem roku 1962,
i když nádraží nebylo ještě úplně dokončené, bylo předáno veřejnosti. U hlavního
vchodu do nádražní budovy je pamětní deska padlých železničářů a jednoho
strážníka zastřelených v roce 1938 při povstání Henleinovců. Text na desce není
úplně přesný, jelikož železničáři nezahynuli při obraně nádraží, ale chtěli pomoci
zraněnému četníkovi Janu Klennerovi. Podrobnosti o této události naleznete na
stránkách Zaniklých obcí.Trasa pak pokračuje městem, místy po cyklostezkách k Ohři
a po pravém břehu řeky do městské části Hradiště.
Chebský viadukt - 10,9 km
Železniční viadukt přes Ohři byl postaven roku 1898 z opracovaných žulových kvádrů
v rámci výstavby Buštěhradské dráhy. Délka mostu se uvádí 348 metrů a s touto
délkou je viadukt desátý nejdelší železniční most v ČR. Krajní pole jsou tvořena třemi
menšími oblouky a střední část viaduktu dvanácti většími oblouky o rozpětích 12
metrů. Kolejiště je ve výšce 25 metrů nad hladinou Ohře. Velká část mostu se
zřítila při spojeneckém náletu v dubnu 1945. Americké bombardéry zničily i
chebské nádraží a velkou část letiště s leteckým závodem Eger Flugzeuge.
Rekonstrukce viaduktu proběhla během roku 1946. Most byl obnoven v původní
podobě, ale vypadané žulové kameny byly nahrazeny betonem.Tršnickou ulicí pak
pokračujeme směrem na Hradiště.
Hradiště (Reichersdorf) - 12,0 km
Někdy na přelomu 13. a 14. století zde vznikla gotická vodní tvrz
(ringval) napájená vodou z Ohře. Ringvaly (hradiště) nazýváme zdejší kruhové valy, s
ostrůvkem uprostřed, obklopeným hlubokým příkopem. První známý majitel byl
chebský měšťan Rüdiger Angel a jeho potomci panství vlastnili do počátku 16. století.
V 17. století už tvrz sloužila jen pro hospodářské účely poplužního dvora. Na konci
18. století byla tvrz opuštěná a postupně zanikla. Tvrziště pak v 60. letech minulého
století podlehlo výstavbě nové továrny. Vodní příkop byl přebudován na rybník a
dnes slouží jako požární nádrž.V Hradišti také stával starý Klášterní
dvůr (Köstelhof). Za socializmu byl využíván státním statkem, kdy byly přistavěny
nové budovy. Dnes už je areál v ruinách. V Hradišti ještě dnes můžeme vidět
pozůstatky předválečného podnikání. V tomto domě například pracoval kovář Georg
Zwerenz, který koval koně a opravoval vozy.Cyklotrasa vede dál po silnici a za
železničním přejezdem odbočuje vlevo na Jindřichov.
Jindřichov (Honnersdorf) - 14,0 km
Je to malá obec, kdysi tvořená jen několika dvory a mlýnem. Jedlový mlýn
(Tannenmühle) nebyl postaven u řeky, jak by se dalo očekávat, ale na dlouhém
vodním náhonu. Pro svou délku téměř 0,5km se jednalo už spíše o kanál, než náhon.
Ten propojil přirozené říční meandry Ohře a přivedl tak potřebný vodní spád k mlýnu.
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Výška vodní hladiny byla ještě na přívodu do kanálu zvýšena vybudováním jezu. Z
Jindřichova nás trasa pak zavede do Tršnice.
Tršnice (Tirschnitz) - 15,2 km
I když je Tršnice jen malou nevýznamnou vsí, tak o to důležitější je železniční stanicí.
Křižují se zde dvě tratě a proto z Tršnice můžeme jet vlakem do čtyř směrů - na
Cheb, K.Vary, F.Lázně a Luby. Trať do Lubů měla v roce 2000 stoleté výročí uvedení
do provozu. Trať Luby - Tršnice byla předána do užívání 30. června 1900. O
výstavbě trati dlouhé 21 km bylo definitivně rozhodnuto po zasedání zemského
sněmu a začala se stavět v listopadu 1898. Trasa vede silnicí podél kolejí, kolem
nádražní budovy až na rozcestí u Doubí.
Doubí (Aag) - 15,8 km (rozc. s CT 2266 a 2133)
Z rozcestí u přejezdu pak pokračujeme chvíli v souběhu s cyklotrasou 2266 do
Chocovic. Tam se obě trasy rozjedou. Trasa 2266 pokračuje po cestě na Chvoječnou,
naše trasa odbočuje vlevo na novou cyklostezku, po které pokračujeme do Vokova.
Chocovice (Kötschwitz) - 16,5 km (rozc. s CT 2266)
Obec měla původně sedm dvorů a mlýn. Těsně před mostem proti proudu býval na
řece jez, který nabíral vodu do mlýnského náhonu pro mlýn se jménem
Sägmühle. Mlýn stával vlevo za mostem asi 50m od silnice. Náhon je už dnes
zasypaný, jen místy můžeme v náznacích vidět kudy asi procházel. Domy, které zde
nyní stojící jsou už jen novodobé chatky, jen dům vpravo od cesty je původní.Vlastní
obec Chocovice pak je od mostu asi o 200 m dál po silnici. Z původní zástavby obce
zůstaly dnes jen dva domy. Jeden je z roku 1853 a na jeho štítu jsou sluneční hodiny
ve tvaru slunce.Chocovice jsou v současnosti ale spíše známy jako místo, kde se
nachází řízená skládka komunálního odpadu. Skládka byla zřízena v bývalé
pískovně. V minulosti vedla z Tršnic do pískovny úzkokolejná trať, po které se
odvážel písek. Od roku 2004 je již skládka rekultivovaná.Ke skládce odbočuje
napravo ve vsi cesta, kterou bychom se dostali do Jindřichovic. My ale pokračujeme
rovně po značené trase do Chvoječné
Vokov (Wogau) - 18,7 km
U mostu přes řeku Ohři stojí opravená kaple sv. Máří Magdaleny. Připomíná nám
zaniklou obec Vokov. Její jméno vzniklo snad z původního "váhavá" nebo "neklidná"
voda. Obec byla založena asi v 1. polovině 12. století jako majetek Chebského hradu.
Původně tu býval přes Ohři brod, až v roce 1610 byla vedle brodu postavena lávka.
Most byl postaven po povodni v roce 1829 a od roku 1848 na něm bylo vybíráno
mýto. Při stavbě okresní silnice v roce 1862 byl postaven zcela nový most, který je tu
dodnes. Nerovnosti terénu ve tvaru mělkého příkopu a pahorku, které jsou 1km
východně od kaple na protějším břehu, jsou zbytky tvrze - panského sídla vzniklého
13. a zaniklého v 15. století. Naproti němu přes řeku stával poplužní dvůr a západně
asi 200 m, kde dnes najdeme několik stavení, býval mlýn. Ten byl stále rozšiřován a
vylepšován a od roku 1902 pak zásoboval celou vesnici elektrickým proudem. Kaple a
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ruiny mlýna jsou jedinou zástavbou bývalé vsi. V kapli býval i oltář a sochy sv. Josefa
a Jana Nepomuckého. U mostu najdeme ještě sochu sv. Jana Nepomuckého od
lidového umělce z 1780 roku. Obec měla ještě v 50. letech 20. století 15 domů a 51
obyvatel, po té postupně zanikala, až byla v roce 1980 úředně zrušena.
Nebanice
(Nebanitz)
- 22,2
km
(rozc.
s
CT
2070)
Obec Nebanice byla původně položena těsně u koryta řeky Ohře, které vytvářelo
okolo obce několik mohutných meandrů. Dnes je tok řeky regulován a přesunut cca
500 m jižně od obce.Název Nebanice svědčí o slovanském původu vsi a původně se
jmenovala Nebažnice – ležící mimo bažiny. V Nebanicích vzniklo koncem 14. století
první panské sídlo - opevněná tvrz, ale již roku 1462 byla zničena Bedřichem ze
Šumburka. O jeho lokalizaci však se dosud nikdo nepokusil. V průběhu 18. století,
patrně v době vlastnictví Bigattů vzniklo v Nebanicích další panské sídlo. Byla
to jednoduchá zámecká budova, která stávala v západní části poplužního dvora. Jako
neudržovaná stavba pak byla v roce 1977 beze zbytku zbořena. Na katastru se
dochovalo jen velmi málo staveb původní selské architektury. Nedaleko restaurace u
Zlaté podkovy je zrovna jeden ze zachovalých a udržovaných dvorů v krásným
dřevěným holubníkem. Smutné je, že se v obci narodil Jan Johan Fischer (1742 –
1793), který je autorem mnoha roubených a hrázděných staveb, přitom se z nich
dochovaly pouze dvě stavby - výměnek a stodola patřící k selské usedlosti č.p. 6.
V Nebanicích dominuje na kopci barokní kostel sv. Osvalda z roku 1716, který byl
pravděpodobně vystaven na původních gotických základech kaple z roku 1391. Kostel
obklopuje velmi zachovalý hřbitov s památníkem padlých z 1. světové války. Nejstarší
hroby hřbitova pochází z první poloviny 19. století.Nebanice jsou ale především
známy chovnou stanicí sportovních a kladrubských koní. Na místním kolbišti se
pravidelně pořádají drezurní závody a závody spřežení. U mostu přes Ohři pak
zase pokračujeme dál po cyklostezce.
Mostov (Mostau) - 23,8 km
Před příjezdem do Mostova přejedeme přes lávku a již jsem na konci chebského
úseku. V 17. století byl Mostov v držení hrabat Zedtwitzů, což dokazují sochy svatých
s Zedtwitzovským znakem. Sochy se nalézaly na okolních polích, šlo o sochy sv.
Antonína, Josefa, Jana, Tadeáše a také kříže. Po roce 1717 patřil Mostov
Rummerskirchům a Kommersům. Za vlády rytíře Kommerse byly obci a
na zámku provedeny rozsáhlé opravy. Od roku 1866 je většina mostovského panství
v majetku velkoprůmyslníka Jiřího Haase. V obci byl jeden statek, mlýn,
vrchnostenský zámek s bytem správce a pivovar. V roce 1871 měla obec i svůj
poštovní úřad. Obec si zachovala do současnosti svojí rozlohu, kterou měla ke konci
19. století.
Mostov, zámek , rozc. - 24,0 km (rozc. s CT 2266)
Původně tvrz ze 14. stol., přestavěná na barokní zámek, později, v polovině 19.
století romanticky upravená. V roce 2002 byl zámek rekonstruován a opravy v okolí
probíhají do současnosti.Za vlády rytíře Kommerse byl zámek zčásti přestavěn a z
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části nově přistaven. Opravena byla také stará kaple podle plánu malíře Pröckla a v
roce 1869 církevně vysvěcena. Od roku 1866 je zámek, dvůr, pivovar a mlýn
majetkem velkoprůmyslníka Jiřího Haase, šlechtice z Hasenfeldu, jednoho ze dvou
spolumajitelů hornoslavkovské porcelánky. Rod Haasů byl posledním soukromým
majitelem mostovského zámku před vznikem socializmu.Zámek Mostov potom
využívaly státní statky, od 70. let sloužil jako pionýrský tábor odborářů stavebního
podniku z Karlových Var a od osmdesátých let minulého století sloužil k pionýrským
táborům dětí horníků. Od počátku 90. let zámek vystřídalo mnoho majitelů, většinou
ze spekulativních důvodů. Ti poslední udělali ze zámeckého areálu téměř ruinu.
Zchátralý zámek pak koupila roku 1997 porcelánka v Horním Slavkově a zámek
zrekonstruovala.
Trasa dál pokračuje v sokolovském úseku
Poznámka: na webu je také odkaz na jeden typ na výlet podél Ohře
Na kole po stopách mystické reky Ohre
Start: Cheb
Cíl: Karlovy Vary
Délka: 65 km
Nárocnost: lehká
Vhodné kolo: všechna kola

2.3. Další turistické portály a tipy na výlet







Turistický atlas - Nová sociální síť pro turistiku
Vlastivěda - Výlety po Karlovarském kraji
Cestování iDnes - Tipy na výlety - Karlovarský kraj
Infotip - Tip na výlet - Karlovarský kraj
Treking - Slavkovský les na kole
Má vlast - Krušné Hory, Západočeské lázně
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