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Výlet na slavnosti jablek na vrchu Krasíkově

Barevnou přírodou
tepelské planiny
Je začátek října a dny se již
znatelně krátí. Bez ohledu na
to, jak znějí předpovědi poča-
sí, je většinou až v dopoled-
ních hodinách po rozplynutí
ranních mlh rozhodnuto o
tom, jaký ten den vlastně bu-
de. Sluníčko je velmi příjem-
né a všichni si chceme jeho
paprsky co nejvíce užít a na-
čerpat jeho energii na blížící
se sychravé podzimní období.
Projedeme si proto dnes jen
krátký, ale zajímavý okruh
barevnou podzimní přírodou
s návštěvou tradiční regio-
nální slavnosti. Bude-li nám
štěstí přát, užijeme si dosyta i
posledních vydatných slu-
nečních paprsků.

Stolová hora Krasíkov se
zříceninou hradu Švamberka
a kostelem sv. Máří Magdale-
ny tvoří zdaleka viditelnou
dominantu Konstantinolá-
zeňska. Na západním úbočí
tohoto vrchu se rozprostírá
rozlehlý jabloňový sad, ve
kterém v minulosti hospoda-
řili místní ovocnáři. Sad se v
současné době probouzí z
dlouhodobé zanedbanosti a
tak je naděje, že bude opět plo-
dit dobrá krasíkovská jablka.
Pro připomínku ovocnářské
tradice těchto míst jsou na
Krasíkově již od roku 2002 po-
řádány každou první říjnovou
sobotu Slavnosti jablek. Ty je
možné navštívit i během

dnešního cyklovýletu. Na se-
verním úbočí Krasíkova se v
minulosti rozkládalo i něko-
lik domků, které spolu s neda-
lekým dvorem a pivovarem
tvořily vesničku Krasíkov. Po
roce 1945 domy nebyly osídle-
ny a ves zanikla. Zaniklé ves-
nice v okolí jsou také tématem
dnešního výletu.

Z Bezdružic nebo z Kon-
stantinových Lázní vyjedeme
po cyklotrase 306 směrem na
Klášter Teplá. Za Řešínem
spatříme vpravo v údolí Zaje-
čí rybník a nad ním nad past-
vinami vesničku Křivce. Bu-
deme mírně stoupat po silnici
do Pačína a přes rozcestí s tra-
sou 2219 dojedeme do Louček.
Ze silnice se tady otvírají pěk-
né výhledy na Bezdružice a
údolí Nezdického potoka. V
Loučkách u pomníčku pod

starými kaštany sjedeme ze
silnice doleva na trasu 2208,
které se budeme držet až do je-
jího konce v Hanově. Na za-
čátku lesa je trvale uzamčená
závora a stejná překážka nás
čeká při výjezdu z lesa na sil-
nici. Pokud byla závora za-
vřená, máme naději, že tady
nepotkáme žádné auto.

Po výjezdu na silnici nás
souběh tras 2208 a 2212 dovede
do Křepkovic. Na křižovatce v
Křepkovicích se dáme doleva
a stále po silnici projedeme vsí
Pěkovice. Na vrcholu stoupá-
ní před Beranovkou odbočuje
trasa 2208 ze silnice doleva na
polní cestu mezi pastviny. Mi-
mo naší trasu, asi 2 km za Be-
ranovkou směrem na Mrázov,
bývala nad malým rybníčkem
osada Svatý Vojtěch, která za-
nikla v roce 1950. My budeme
pokračovat sjezdem po kame-
nité cestě, která byla pro oby-
vatele Domaslaviček spojnicí
jejich domovů s okolním svě-
tem. Prvním signálem, že
jsme vjeli do míst, kde se roz-
kládaly Domaslavičky, je ryb-
ník vpravo od cesty. Projede-
me po jeho hrázi, kde se podél
cesty zachovalo několik ka-
menných patníků. Jak to tu
vypadalo dříve se můžeme jen
domýšlet:

Malé domky i pár větších
usedlostí se krčí ve stráni.
Na malé, řídce obestavěné
návsi sedí na lavičce podři-
mující babička a kolem sko-
tačí několik dětí. Z usedlosti
vedle kamenité cesty je slyšet
zvonění koňských postrojů a
v protějším domku hospodář
naklepává kosu. Kdosi
pumpuje ze studny vodu na
zavlažení zahrádky pod ok-
ny. Hladinu rybníka brázdí
několik bílých kachen a na
rumišti za stodolou se popelí

slepice. Vesnickou idylu do-
kresluje vůně sváženého se-
na. Tak nějak to v Domasla-
vičkách mohlo vypadat.

Dnes můžeme v blízkosti
informační tabule s odpočin-
kovým přístřeškem v bujné
zeleni najít pozůstatky něko-
lika rozbořených usedlostí.
Domaslavičky opustíme pře-
konáním mělkého údolí Pod-
hájského potoka a lesní cesta
nás vyvede mezi pastviny
před Hanovem. Do Hanova
dorazíme po cestě s novým as-
faltovým povrchem.

Na jablečný mošt
na Krasíkov
Nejkratší cesta ke Krasíkovu
je odtud po trase 2216 údolím
Hadovky. Chceme-li si ale lé-
pe užít podzimní sluneční pa-
prsky, opustíme Hanov stro-
mořadím mohutných stromů
a po silnici s cyklotrasou 2212
sjedeme serpentinami do
údolí Podhájského potoka.

Vlevo pod silnicí bychom tu
našli pozůstatky bývalého
mlýna. Následující stoupání
do Lestkova zpočátku není
náročné, s výjimkou asi 200
metrů dlouhého strmějšího
úseku na okraji Lestkova. V
Lestkově na křižovatce pod
kostelem sv. Prokopa opustí-
me cyklistické značení a bu-
deme pokračovat po silnici
č. 201 směrem na Konstanti-
novy Lázně. Nedaleko Lest-
kova uprostřed polí nad údo-

lím Hadovky bychom v ne-
pravidelném kruhu našli
sedm mohutných listnatých
stromů. Ty jsou němými
svědky existence obce Mil-
kov, zaniklé po roce 1970. Do-
jet se tam dá po cestě pod lest-
kovskými bytovkami.

Po silnici pojedeme přes
Domaslav a údolí potoka Ha-
dovky ke krasíkovskému
dvoru. Od hřbitova v horní
části Domaslavi se nabízí
krásný a neobvyklý pohled na
Krasíkov od západu. Protože z
této strany stráň od hradu
spadá až do údolí Hadovky, je-
ví se odtud vrch Krasíkov
mnohem mohutnější než při
pohledu z jiných stran. Po
dlouhé cestě nehostinnou
krajinou máme nyní první
příležitost k občerstvení.
Buď dole u silnice v krasíkov-
ském dvoře, nebo nahoře na
hradě na Slavnostech jablek
2012. Tam je pro návštěvníky
připraven i bohatý kulturní
program. Jídlo i pití na slav-
nostech je samozřejmě pře-
vážně ve znamení jablek. Na
závěr výletu sjedeme do Ko-
kašic, odkud se po trase 2206
vrátíme okolo kokašické že-
lezniční zastávky do Kon-
stantinových Lázní.

CYKLOVÝLET

Doporučené výchozí místo:
Bezdružice, Konstantinovy Lázně,
Teplá
Délka: 33 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské, trekové

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/a4f5105329/

Užitečné rady
Zajímavosti:
Křepkovická kyselka, zaniklá obec Domaslavičky, kostel sv. Prokopa
v Lestkově, vrch Krasíkov se slavnostmi jablek, hrad Švamberk, Ovčí vrch
Občerstvení na trase:
Bezdružice, šenk U Petra na náměstí
Krasíkovský dvůr
Penzion ve dvoře Kokašice
Konstantinovy Lázně, hotel Jitřenka, restaurace a penziony
Koupání v blízkosti trasy:
Welnesscentrum Konstantinovy Lázně
Cykloservisy:
Na trase ani v blízkém okolí žádný cykloservis není
Doprava:
Vlakem – cílovou stanicí jsou Bezdružice, Konstantinovy Lázně, případně
Teplá
Autem – výchozím i cílovým místem Konstantinovy Lázně, parkování u ná-
draží
Odkaz na mapu: http://www.cykloserver.cz/f/a4f5105329/

Cyklotrasy na Konstantinolázeňsku jsou vedeny po pěkných cestách. Foto na stránce: Jíří Bízek

Alej při silnici u Hanova.

Zbytky zdi hradu Švamberka.

Pohled na Krasíkov od Domaslavi.

Ze zvonice na Krasíkově je široký výhled na sever a východ.

Slavnosti jablek se odehrávají na Krasíkově u kostela sv. Máří Mag-
daleny.

Trasu připravil
Jiří Bízek,
cyklista, znalec
Konstantinolá-
zeňska a autor
knihy Konstanti-
nolázeňsko na

kole s 22 výlety pro silniční a
horskou cyklistiku.

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

Příští pátek: Kolem mlýnů
a hamru na Rokycansku


