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Z Mariánských do Konstantinových Lázní
přes Kosí potok a Hadovku

Náš dnešní výlet začne v Ma-
riánských Lázních na úpatí
Slavkovského lesa. Marián-
ské Lázně leží na železniční
trati z Plzně do Chebu, kde
jezdí dostatek vlaků. Od ná-
draží v Mariánských Lázních
se vydáme do centra po trase
2284 nebo po hlavní třídě, kte-
rá má v části jízdní pruhy pro
cyklisty. Odtud nás čeká stou-
pání k hotelu Krakonoš. Část
tohoto stoupání od skiareálu
ke Krakonoši je možné vyjet i
kabinkovou lanovkou, kola tu
přepravují zdarma. Poblíž ho-
telu Krakonoš stojí za to na-
vštívit miniaturpark Bohe-
mium, a procestovat tak bě-
hem několika minut celou
Českou republiku. Hned u

vstupu jezdí krajinou vláček a
v jezírku se zrcadlí zámek
Červená Lhota. Najdeme tu
Karlštejn, Kokořín, minaret z
Lednice i Ještěd s lanovkou.
Od miniaturparku pojedeme
po trase 2138 po silnici smě-
rem na Vlkovice a Martinov.
Více o Mariánských Lázních a
okolí lze najít na stránkách
www.hamelika.cz. Dočteme
se tu třeba i to, že ve Vlkovi-
cích bývala v letech 1931 – 1951
zoologická zahrada. Z Marti-
nova cyklotrasa pokračuje po
silnici do Pístova, kde je pa-
mátník obětem pochodu smrti
na sklonku druhé světové vál-
ky. V údolí Kosího (nebo také

Kosového) potoka pod Písto-
vem odbočíme na křižovatce
doleva a dojedeme k hájovně
Buchtál. Trasa 2138 má z Mar-
tinova alternativu 2138A ve-
denou údolím Jilmového po-
toka. Příjemná lesní cesta nás
tudy přivede přes jeden brod
také k hájovně Buchtál. Jil-
mový potok se v těchto mís-
tech vlévá do Kosího. My bu-
deme pokračovat po trase 2138
po proudu Kosího potoka do
rázovitých Michalových Hor.
Tato obec má bohatou hornic-
kou minulost. V obci stojí bu-
dova bývalého báňského úřa-
du a v okolí je několik starých
šachet na železnou rudu. Vy-

soký komín patřil k papírně,
jejíž zakladatel je pohřben na
hřbitově u zdejšího kostela sv.
Michaela.

Výhledy do krajiny
bez rozhledny
Naším dalším orientačním
bodem je vesnice Kořen. Z Mi-
chalových Hor můžeme jet
stále podél Kosího potoka až
do Kořenu po trase 2205. V
úseku mezi silnicí č. 201 Lest-
kov – Planá a rozcestím tras
2205 a 2206 pod Křínovem je
ale velmi špatná cesta, sjízdná
jen na horských kolech. Zvo-
líme proto pohodlnější cestu,
opustíme cyklistické značení
a vyjedeme po silnici do Hos-
tíčkova. Zdejší neobvyklá
hospoda, zřízená v domku po
zrušené váze u silnice, nese
název „Bezbab“ a je spíš klu-
bem místních chalupářů. Za
Hostíčkovem najedeme pří-

mým směrem na trasu 2224 a
pojedeme po ní do Vysokého
Jamného. V tomto úseku se
otvírají krásné výhledy na
údolí Kosího potoka. Od vo-
dárny u D. Jamného je vidět
Krasíkov, Hradišťský i Ovčí
vrch. Před sebou můžeme za
dobré viditelnosti spatřit i
Přimdu a Šumavu. Po trase
2224 budeme pokračovat přes
Stan do Kořenu. Tato vesnič-
ka má bohatou historii židov-
ského osídlení. Důkazem toho
je starý židovský hřbitov, ke
kterému se dá dojít pěšinou
podél potůčku, vytékajícího z
rybníka u kapličky. Dále bu-
deme pokračovat po trase 2206
do Olbramova a odtud po tra-
se 2212 směrem na Černošín.

Náměstí s kostelem sv. Jiří,
kašnou a dvěma sochami sva-
tých, nedaleká Vlčí hora se
zříceninou hradu Volfštejn a
přírodními rezervacemi Čer-
nošínský bor a Pod Volfštej-

nem i nedaleká ves Třebel
jsou zdejší zajímavosti, o kte-
rých se více dovíte v turistic-
kém infoparku u motorestu
Vlčák.

Z Černošína se vydáme po
stejné silnici, kterou jsme při-
jeli. Asi po kilometru jízdy
však odbočíme doprava na
trasu 2220 a té se budeme držet
až do Konstantinových Lázní.
U drahovické hájovny neza-
pomeňte zastavit u krásného
lesního rybníčka. Až na druhé
rozcestí s trasou 2216 pojede-
me po asfaltové lesní svážnici,
pak po nezpevněné, ale dobré
lesní cestě. Trasa 2220 nás do-
vede na samotu Vlčkov. Od-
tud se otvírají neobvyklé vý-
hledy na vrch Krasíkov. Z
Vlčkova je trasa 2220 vedena
po příjemné a rychlé lesní

cestě a jízda po ní je opravdo-
vou cyklistickou lahůdkou.

Po výjezdu na silnici nás
trasa 2220 přivede do údolí
Hadovky. Vpravo za mostem
asi 300m od silnice je v břehu
potoka „studánka lásky“, z níž
můžeme ochutnat dobrou že-
lezitosiřičitou minerální vo-
du. V protisvahu trasa 2220
odbočuje ze silnice doprava do
osady Břetislav. Ta se rozklá-
dá po obou stranách úžlabiny
Čelivského potoka. Krátký
sjezd je proto vystřídán
příkrým, ale krátkým stoupá-
ním. Do cíle v Konstantino-
vých Lázních nás odtud čeká
poslední kilometr jízdy. Kon-
stantinovy Lázně jsou pří-
jemné malé lázně s půvabným
okolím a mnoha zajímavost-
mi. Vychází odtud tři naučné
stezky do nejbližšího okolí.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Mariánské Lázně
Cíl: Konstantinovy Lázně
Délka: 45 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, horské

Užitečné rady
V případě náhlé změny počasí se trasa dá z několika míst
zkrátit a dojet do cíle kratším směrem.
Turistům z Karlovarského kraje doporučuji trasu v závěru
prodloužit ještě o 15 km a dojet na vlak po trase 306 do Teplé.
Občerstvení
Mariánské Lázně, Michalovy Hory, Černošín, Konstantinovy
Lázně.
Koupání
Konstantinovy Lázně – krytý bazén u léčebního domu Prusík,
koupaliště Staré Lázně a Hradišťský vrch – zatopený kameno-
lom
Zajímavosti
Mariánské Lázně – kolonáda se zpívající fontánou a miniatur-
park Bohemium, Michalovy Hory a Kosí potok
Kořen – židovský hřbitov
Černošín – turistický infopark
údolí potoka Hadovky se Studánkou lásky
Švamberk – hrad
Konstantinovy Lázně
Doprava
Do Mariánských Lázní všechny vlaky přepravují jízdní kola
formou úschovy během přepravy v určeném voze, v některých
vlacích lze kolo přepravit i jako spoluzavazadlo.
K návratu zpět jsou nástupní stanicí Konstantinovy Lázně na
bezdružické lokálce. Odpoledne odtud jedou vlaky v dvouhodi-
novém taktu. V týdnu tu jezdí jen samotný motorový vůz, pře-
prava kol v omezeném množství je možná. Od pátku do neděle je
ve vlaku řazen i vůz na přepravu kol. Pozor, poslední spoj z Kon-
stantinových Lázní odjíždí v 18.16
Cykloservisy na trase nejsou!
Odkazy
www.hamelika.cz – informace o Mariánských lázních a okolí

Trasu připravil
Jiří BÍZEK, cyk-
lista, znalec Kon-
stantinolázeňska a
autor knihy Kon-
stantinolázeňsko
na kole s 22 výlety
pro silniční a hor-
skou cyklistiku.

Seriál cyklovýletů vzniká
ve spolupráci s regionálním
informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

Mapka s trasou: http://www.cykloserver.cz/f/d234084585/
Mapka s variantní trasou: http://www.cykloserver.cz/f/f7c6084614/

Budova bývalého báňského úřadu v Michalových Horách. Foto: J. Bízek

Vřídelní pavilon v lázeňském parku, Konstantinovy Lázně. Foto: J. Bízek

Konstantinolázeňsko nabízí množství pěkných málo frekventovaných cest pro cyklisty. Foto: Radka Žáková

Pramen u Kosího potoka nedaleko Buchtálu. Foto: Jiří Bízek

Příští pátek: Brdskými bučinami
k Padrťským rybníkům


