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Romantický výlet na kole nad Úterským potokem
Podél břehu i nad údolím horního toku tichou krajinou s ruinami mlýnů až k soutoku s Hadovkou

Každého určitě láká, projet
romantické údolí Úterského
potoka. Jízda na kole údolím
potoka je možná, ale někte-
rým úsekům je lepší se vy-
hnout a dopřát si raději vý-
hled shora na jeho tajemný
kaňon. Vydejme se na výlet,
kdy pojedeme vysoko nad po-
tokem i po jeho břehu. Potok
se bude postupně měnit z hor-
ské bystřiny v jeho horním to-
ku do podoby malé říčky za
soutokem s Hadovkou.

Tichou krajinou
do Úterý
Dnešní výlet zahájíme na ná-
draží v Teplé, odkud se vydá-
me k Tepelskému klášteru.
Tento premonstrátský klášter
založil v roce 1193 mocný čes-
ký šlechtic Hroznata. Kláš-
terní komplex, obklopený
parkem, zahrnuje klášterní
budovy, sýpku, prelaturu,
konvent, klášterní lékárnu a
další budovy. Klenotem je
klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie, ze kterého lze
přejít do klášterní knihovny.
Ta je svými 100 tisíci svazky
druhou největší knihovnou v
Čechách.

Od kláštera vyjedeme po

cyklotrase 352 směrem na
Úterý a Manětín, na křižovat-
ce za golfovým areálem ale
odbočíme doleva na Ovčí
Dvůr a Vidžín. Pohodlná sil-
nička nás provede po úbočí
vrchu Stěnská do Vidžína, od-
kud po horské silničce sjede-
me do údolí Úterského poto-
ka. Krátce po tom, kdy silnice
začne mírně stoupat, odbočí-
me doprava na cestu se zele-
nou turistickou značkou.
Zpočátku nevýrazná cesta
okolo trosek Zuckrova mlýna
nás spolu se zelenou značkou
provedou podél Úterského po-
toka do Úterý.

Tiché údolí Úterského po-
toka vyzývá k nejednomu za-
stavení. Čeká nás tu nádherná
tichá příroda, ruiny mlýnů,

zapomenutá boží muka i pů-
vabné výhledy na potok a jeho
peřeje. Zpestřením jsou dva
brody přes potok. Po zelené
značce projedeme i obcí Úte-
rý.

Toto bývalé hornické měs-
tečko nezkazí romantický ná-
dech naší cesty. Kočičími hla-
vami vydlážděné náměstíčko
s kašnou je obklopené opra-
venými historickými domy. Z
Úterý budeme pokračovat
stále po zelené turistické
značce cestou vyjetou v louce
u potoka. Před soutokem
Úterského a Nezdického po-
toka již bude první tabule na-
učné stezky, která začíná a
končí v Bezdružicích. My po-
jedeme proti jejímu směru,
stále po zelené značce. Asi po
200 metrech jízdy po naučné
stezce je krátký úsek (100 m)
veden po úzké pěšině nad po-
tokem a je na kole nesjízdný.
Říká se tu „U zahradníka“,
neboť na protějším břehu po-
toka stávalo stavení s květi-
novou zahradou. Odtud je to
asi 0,5 km na asfaltovou lesní
svážnici, procházející napříč
údolím. Po této účelové ko-
munikaci je vedena trasa 2221.
My se dáme doprava na tuto
cestu, zdoláme 1,5 km dlouhé
stoupání ven z údolí a po trase
2221 dojedeme do Bezdružic.

Z Bezdružic se na další ces-
tu vydáme po cyklotrase 2214
do Potína a budeme se jí držet
až do Stříbra. Trasa vede zpo-
čátku po silnici, pak po ne-
zpevněné polní cestě. Infor-
mace o projížděném území
můžeme čerpat z tabulí nauč-
né stezky. Z osady Potín sje-
deme po silnici dlouhým
rychlým sjezdem opět k Úter-
skému potoku. Ve Starém
mlýně je dnes dřevovýrobna,
ale až do 60. let minulého sto-
letí se tu ještě mlelo obilí.
Skalnatý kopec vpravo od sil-
nice skrývá pozůstatky hradu
Falkenštejna. Od mlýna vy-
stoupáme do Ostrova u Bez-
družic a přejedeme mělké
údolí Blažimského potoka.
Před Krsovem trasa 2214 od-
bočuje ze silnice doprava na
lesní svážnici. Tady pojedeme
nad stráněmi, svažujícími se k
Úterskému potoku, stále le-
sem s příjemnými sjezdy, stří-
danými jen krátkým stoupá-
ním. U Pakoslavi se otevřou
výhledy na Hradišťský vrch
a kaňon Úteráku. Dalším ori-
entačním bodem je rozcestí
s trasou 2206 nad Šipínem.

Od svaté Barbory
ke Mži

Nenavštívit toto tajemné
poutní místo s kostelem a sta-
rým hřbitovem by byla škoda,
ale musíme počítat s tím, že o
několik metrů ztratíme výš-
ku. Pokračovat budeme stále
po trase 2214 dlouhým rych-
lým sjezdem po úzké asfaltové
cestě do Mydlovar, ležících
opět v údolí Úterského poto-
ka.

Z Mydlovar trasa 2214 po-
kračuje souběžně se zelenou
turistickou značkou po levo-
břežní nezpevněné lesní cestě.
Po 1 km dojedeme na rozcestí s
trasou 2215, kde se dáme do-
prava a definitivně se rozlou-
číme s Úterským potokem. Po
asfaltové účelové komunikaci
budeme mírně stoupat podél
Kozolupského potoka v krát-
kém souběhu tras 2214 a 2215.
Na prvním rozcestí nás trasa
2215 opustí. Přejedeme přes

potok a strmým, ale krátkým
stoupáním se dostaneme ven z
údolí. Přes osadu Sviňomazy
pak polní cestou s pěknými
výhledy do okolní krajiny do-
jedeme do Trpíst.

Trpísty jsou zmiňované již
r. 1251. Bývaly rytířským
statkem. Dominantu obce
tvoří barokní zámek, jehož
stavba byla založená r. 1729
podle plánů architekta Jaku-
ba Augustona. K zámku přilé-
há terasovitě uspořádaný
park, v němž je socha P. Marie
Svatohorské a socha s andíl-
kem přenesená sem patrně z
návsi. Posledním soukromým
majitelem zámku byl r. 1896
Vilém rytíř Kubinský, který
jej vlastnil až do r. 1945. V do-
bě nedávno minulé byl zámek
využíván jako dětský domov.
V současné době je zámek v
soukromém vlastnictví. Pro-
bíhá jeho rekonstrukce a ob-
nova přilehlého parku.

Z Trpíst pojedeme po silni-
ci, přejedeme bezdružickou
lokálku, topolovým stromo-

řadím dorazíme do Erpužic a
okolo sportovního letiště do
Malovic. Ústí Úterského poto-
ka do přehrady je asi 3 km od-
tud pod osadou Blahousty.V
Malovicích na návsi u kaplič-
ky opustíme silnici a trasa
2214 nás dovede polní cestou
na svážnici, vedenou nad vod-
ní nádrží Hracholusky. Údolí

řeky Mže mělo dříve jinou po-
dobu. Řeka dávala svoji ener-
gii nejednomu mlýnu, poblíž
soutoku Úterského potoka a
Mže byla i hydroelektrárna.
Vše se změnilo v roce 1964,
kdy byla dokončena přehrad-
ní hráz Hracholusky a údolí
bylo zaplaveno vodou. Zanik-
ly mlýny, samoty i celé vsi.
Němým svědkem minulosti
zde zůstal impozantní ocelový
železniční most, po kterém
několikrát denně projíždí mo-
toráček bezdružické lokálky.
Na přehradním jezeře je v let-
ních měsících mezi Butovem
a Hracholuskami provozová-
na osobní lodní doprava. Po-
dél Malovického potoka se
vrátíme na silnici a po té doje-
deme přes Peterské údolí s
motokrosovým závodištěm do
Stříbra. K nádraží se dostane-
me po starém kamenném
mostě přes řeku Mži s bran-
kou.

CYKLOVÝLET

Start: Teplá
Cíl: Stříbro (možno ukončit
v Trpístech)
Délka: 64 km
Náročnost: těžká, úsek Zuckrův
mlýn – Úterý – cyklotrasa 2221
pod Bezdružicemi veden
po turistické pěšině
Vhodné kolo: horské

Užitečné rady
Zajímavosti:
Klášter Teplá, Úterský potok, Úterý, hrad Falkenštejn, poutní místo Šipín,
zvonička v Mydlovarech, zámek v Trpístech, železniční most bezdružické
přes nádrž Hracholusky, motokrosový areál u Stříbra, Hornický skansen
Stříbro, městské muzeum Stříbro

Občerstvení na trase:
Teplá – Hotel U nádraží, restaurace Klášterní hospic
Úterý – pohostinství
Bezdružice – Šenk u Petra na náměstí
Trpísty – Hospůdka na hřišti
Erpužice – hostinec U Šediváčka
Malovice – hospůdka (jen víkendy)
Stříbro – penzion U Rybiček, hotel U Branky, Restaurant Q

Cykloservisy na trase:
Cykloservis Stříbro

Doprava:
Vlakem – Cílovou stanicí je Teplá, nástupní stanicí Stříbro, možno též
ukončit v Trpístech.
Autem – parkování u nádraží v Teplé, ze Stříbra je možnost návratu k
autu vlakem.

Odkazy:
http://www.cykloserver.cz/f/e264101728/

Příští pátek: Krajem živých
vod kolem Toužimi

Trasu připravil
Jiří Bízek, cyk-
lista, znalec Kon-
stantinolázeňska
a autor knihy
Konstantinolá-
zeňskonakoles22
výlety pro silnič-

ní a horskou cyklistiku.

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

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/e264101728/

Svatá Barbora chtěla na Šipíně
postavit kostel, ďábel ale chtěl
hostinec. Kameny, které byly ve
dne použity na stavbu kostela, v
noci satan zase vytrhl a zdil s ni-
mi svůj bezbožný stánek. Tu se
svatá rozzlobila, popadla malíč-
kem syna pekel a mrštila jím na
druhou stranu údolí. Na skále,
kam dopadl, zůstal podnes jeho
otisk: „Čertův kámen“.

Po lávce přes Úterský potok je lepší kolo vést. Foto na stránce: Jiří Bízek

Zuckrův mlýn.

Zámek v Trpístech.

Klášter v Teplé.

Úterské náměstí.

U Teplé.


