
Klášterní stezkou po stopách Hroznaty
Celodenní výlet po středně náročné trase z Chebu do Teplé. Navštívíme Horní Falc, zámky, významné kláštery a další zajímavosti

Dnešní trasu zahájíme v Che-
bu u nádražní budovy. Vydá-
me se přes náměstí Krále Jiří-
ho, sjedeme k řece a za mos-
tem se dáme vlevo. U Písečné
brány se vrátíme přes krytou
lávku na opačný břeh řeky.
Projedeme areálem Krajinky
až na hráz Skalky a odtud po
cyklotrase 2164 do Horního
Pelhřimova. Tam můžeme
udělat první odbočku na Zele-
nou horu a vyjet k jedné ze tří
Bismarckových rozhleden v
Česku. Vrátíme se zpět na tra-
su a pokračujeme až k odboč-
ce 2164A před Horní Hranič-
nou. Odbočka nás zavede až do
Bavorské vesničky Pechners-
reuth a dál už se držíme trasy
označené jako č. 7 přes
Münchenreuth ke kapli zvané
Kappel. Kaple Svaté Trojice
na vrcholku kopce Glasberg
je nejvýznamnější kruhová
stavba Bavorska z období ba-
roka. Vyprojektoval ji Georg
Dientzenhofer a byla postave-
na v letech 1682-1689. Symbo-
lika počtu tří je patrná hned
na první pohled. Je to kruho-
vá stavba se třemi věžemi. V
roce 1698 nechal opat nedale-
kého Waldsassenského kláš-
tera vystavět křížovou cestu z
Waldsassenu ke kapli. Touto
pěkně udržovanou křížovou
cestou sjíždíme do Waldsas-
senu a budeme se držet znače-
ní trasy Euregia Egrensis.
Cestou potkáme 15 zastavení
křížové cesty s motivy obrazů
z růžence.

Barokní klášter
cisterciáků
Klášter cisterciáků s impo-
zantní bazilikou najdeme v
samotném centru Waldsasse-
nu. Ten byl založen markra-
bětem Diepoldem III. roku
1133 a až po roce 1614 začala v
okolí kláštera vznikat osada.
Současný vzhled kláštera v
čistě barokním slohu vznikl v
17. století a podílel se na něm
opět Georg Dientzenhofer.
Pod klášterní bazilikou se na-

chází největší kostelní krypta
v Německu. V areálu můžeme
navštívit klášterní zahradu,
nebo knihovnu s ojedinělými
vyřezávanými postavami.
Dále pokračujeme kolem zdi
klášterní zahrady a podél říč-
ky Odravy (Wondreb). Projíž-
díme kolem napodobeniny
Lurdské jeskyně a za ní pak
můžeme zvolit dvě cesty. Před
mostem vpravo odbočuje les-
ní cesta pro MTB (značená ja-
ko R1), anebo pokračujeme k
silnici a podél ní po cyklostez-
ce. Obě cesty se pak sejdou v
Hundsbachu. Odtud pokraču-
jeme po Valdštejnově cyk-
lotrase k hranici. V hraniční
vsi Egertaich si ještě všimne-
me malého pomníčku, který
připomíná zaniklé obce v na-
šem pohraničí, a pak po cyk-
lostezce na bývalé trati pře-
kročíme hranici do Česka a
míříme do Slapan.

Zámek Starý
Hrozňatov
Slapany byla dříve průmyslo-
vá obec. Bývala zde velká tex-
tilní továrna, kamenolom,
elektrárna, jatka s masnou a

pivovar. V textilce Vigogne
Spinnerei Emila Schmidta se
spřádala bavlna, která se sem
dovážela železničními vagony
z celé Evropy. Po bývalé trati
se zde zachoval drážní domek,
ale nádražní budova už ne-
existuje, zůstaly tu po ní jen
kamenné obruby z nástupiště.
Starý semafor byl při stavbě
cyklostezky opraven a nyní už
dává pokyn volno jen pro pro-
jíždějící cyklisty. Zde se na-
pojíme na cyklotrasu 361 a po-
kračujeme do Hrozňatova.
Cestou projíždíme kolem lo-
mu, kde se těží tzv. olivinický
čedič. Charakteristická je je-
ho sloupcovitá odlučnost. Je-
ho zvětráváním vznikají ku-
lovité tvary. Přijíždíme do
Hrozňatova, jehož jméno
vzniklo na základě nepodlo-
žené legendy, podle které byl v
hradní hladomorně umořen
blahoslavený Hroznata, za-
kladatel kláštera v Teplé. Do-
minantní hrad nad obcí byl v
15. století přebudován na re-
nesanční zámek a z hradu zů-
stala jen historická válcová
věž. Zámek je v soukromých
rukou a od roku 2008 se opra-
vuje.

Z obce stoupáme javorovou
alejí k Mariině Loretě. Je to
nejzápadnější loreta v Če-
chách. Vybudovali ji chebští
jezuité v letech 1664 -1689. Po
vysídlení Němců v roce 1945
Mariina Loreta značně zchát-
rala. Po roce 1989 se díky An-
tonu Hartovi, rodáku z Hroz-
natova, podařilo loretu za-
chránit. Interiér lorety, Sva-
tou chýši, kostel Zvěstování
Panny Marie a křížové chod-
by si můžeme prohlédnout
kromě pondělí denně od 10 do
16 h. Nedaleký Boží hrob je

přístupný stále. Podobně jako
na kapli sv. Trojice, tak i na
loretu vede křížová cesta. Za-
čínala v Podhradí a nyní se
postupně opravuje. U lorety
opustíme trasu 361 a pojede-
me silničkou kolem bývalé ci-
helny pana Harta v Novém
Hrozňatově, pak přes Kozly na
Mýtinu. Tam odbočíme po
trase 2129 k hranici, a když se
zase napojíme na trasu 361,
tak po ní odbočíme vlevo na
Kyselecký Hamr. Občanské
sdružení „Život na Dyleň“ ta-
dy začalo aktivně pracovat na
zpřístupnění zaniklých pa-
mátek a jejich prvním poči-
nem bylo vyznačení cest na

dávno zapomenutá místa. My
po jejich značkách budeme
pokračovat přes bývalou obec
Oldřichov na rozcestí pod Dy-
lení. Dál se pak opět držíme
trasy 361 až do Staré Vody. Zde

změníme trasu a po trase 2135
odbočíme k zámku Kynžvart.
Kdysi honosné sídlo kancléře
Metternicha, který ho nechal
empírově přestavět, je dnes
nejnavštěvovanějším zám-
kem v Karlovarském kraji. U

kynžvartského nádraží se na-
pojíme zpět na trasu 361 a ta
nás zavede až do centra
Mariánských Lázní. Město a
jeho okolí by vydalo na celo-
denní výlet, proto město jen

projedeme. Snad jen, pokud
bychom se v lázních ocitli
krátce před lichou hodinou,
můžeme si počkat na zpívající
fontánu. Jinak pokračujeme
po trase 361 až do cíle naší
dnešní cesty.

Klášter premonstrátů v
Teplé byl založen blahoslave-
ným Hroznatou a i po těžkých
ranách v minulosti, zvláště
pak čtyřicetileté totalitě, zů-
stal areál kláštera cennou
kulturní památkou. Můžeme
si tu prohlédnout klášterní
park, barokní sýpku, Nehrův
dům, sousoší Kalvárie z
r. 1708, prelaturu (sídlo a úřad
preláta), konvent (obydlí ře-
holníků), bývalou klášterní
lékárnu atd. Opravdovým
klenotem ale je opatský raně
gotický kostel Zvěstování Pá-
ně, stavěný již v letech 1193 –
1232. Z kostela lze přejít do
klášterní knihovny, která ob-
sahuje na 100 tisíc svazků. Ne-
daleko kláštera je vlaková
stanice a odtud vyjíždějí vlaky
směrem na Karlovy Vary a
nebo Mariánské Lázně.

CYKLOVÝLET

Start:Cheb
Cíl:Mariánské Lázně
Délka: 73 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové, crossové,
horské

Užitečné rady
Občerstvení
Cheb, Kappel, Waldsassen, Hrozňatov, Kynžvart, M. Lázně,
Teplá
Koupání
Cheb – Jesenice, koupaliště Dřenice
Waldsassen – venkovní bazén Egrensis
Mariánské Lázně – Městský bazén, koupaliště Lido
Cykloservisy
Cheb – ul.Svobody 2 a 10, K Nemocnici, Valdštejnova
Mariánské Lázně – Velká Hleďsebe, ul. Hlavní
Teplá – ul. Fučíkova
Vlakové zastávky po trase
Cheb, Mýtina (Lipová), Stará Voda (L. Kynžvart), M. Lázně,
Ovesné Kladruby, Mrázov, Teplá
Odkazy
Podrobný popis trasy na internetu:
www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo/cyklotrasy/popisy_ML/
popis_361.htm
Mapa s trasou: http://www.cykloserver.cz/f/367b085731/

Trasu připravil
Miroslav LANDA,

krajský značkař
cyklotras Klubu
českých turistů v
Karlovarském
kraji a správce
karlovarského cy-
kloportálu

www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/

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

Cyklostezka na bývalé železniční trati ChebWaldsassen. Foto: Radka Žáková

Příští pátek:
Chodskem za Kozinou.

ZámekHrozňatov s hradní věží. Foto: Miroslav Landa

Mariina Loreta. Foto: Miroslav Landa

Lurdská jeskyně. Foto: Miroslav Landa

Podrobné vedení linie trasy vmapě najdete na:www.cykloserver.cz/f/367b085731/


