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Za zajímavými stromy Konstantinolázeňska

Výlet je veden po málo frek-
ventovaných silnicích III. tří-
dy a po lesních a polních
cestách, je sjízdný na jakém-
koliv kole a zvládne ho i méně
zkušený cyklista. Na trase je
možné spatřit dětmi vybrané
stromy i významné a chráně-
né stromy.

Výlet zahájíme u konstan-
tinolázeňské železniční za-
stávky, kde je i parkoviště. Do
Bezdružic pojedeme přes Sta-
ré Lázně po cyklotrase 306.
Cesta mezi pastvinami je le-
movaná mladým pestroba-
revným stromořadím, které
vysázely děti bezdružické zá-
kladní školy. Při sjezdu do
Bezdružic spatříme vlevo u
silnice opravenou kapličku,
krytou starými kaštany. Od ní
se otvírá pěkný výhled na bez-
družický zámek. Z náměstí
Kryštofa Haranta v Bezdruži-
cích zvolíme cyklotrasu 2208 a
po silnici překonáme údolí
Nezdického potoka. Vystou-
páme do osady Křivce, které
vévodí kostel svatého Marti-
na. Okolo kostela se rozprostí-
rá starý hřbitov, v jehož rohu

stojí při ohradní zdi u silnice
obrůstající torzo staré lípy. Po
výjezdu z Křivců upoutá po-
zornost vpravo od silnice na
Staré Sedlo mohutný buk s po-
zůstatky rozpadlého pomníč-
ku.

Na rozcestí tras na okraji
lesa odbočíme vlevo na trasu
2219. Pojedeme po lesní cestě
okolo pískového lomu. Zdejší
písek obsahuje stopy zlata.
Terénní nerovnosti v lese nad
lomem jsou důkazem histo-
rické těžby tohoto cenného
kovu. Vlevo od cesty pro-
bleskne hladina Zaječího ryb-
níka. Pak projedeme rekreač-
ním areálem a okolo Láma-
nického rybníka dorazíme
mírným stoupáním do Kamý-
ku. Odtud pojedeme po silnici
do Pačína. Zajedeme-li v Pačí-
ně doleva do vsi, spatříme bu-
dovu bývalé školy a starou
usedlost s hrázděným štítem.
Pačín opustíme po trase 306 a
pojedeme po ní na následující
křižovatku. Budeme pokračo-
vat přímým směrem do Hor-
ních Polžic. Na konci Horních
Polžic stojí v zahradě chráně-
ný modřín opadavý. U něj na-
jedeme ostře vpravo na cyk-
lotrasu 2218, která nás dovede
do Kohoutova. I Kohoutov má
svůj zajímavý strom. Je jím
buk na dolním konci vsi. Naše
další cesta povede nejprve
mírně do kopce po nové pane-
lové cestě a pak po vrstevnici
smíšeným lesem v úbočí Ov-
čího vrchu. Od bývalého ovčí-
na se otevře nádherný výhled
na protilehlý vrch Krasíkov s
kostelem sv. Máří Magdaleny
a zříceninou hradu Švamber-
ka. V blízkém okolí ovčína
stojí porost starých vrb, cestu
na Ovčí vrch zase lemuje stro-
mořadí jírovců.

V Krasíkovském dvoře si
můžeme prohlédnout mýdlár-
nu i malou zoo, ale je tu také
občerstvení. Pak sjedeme do
Kokašic a náš výlet bude po-
kračovat doprava po silnici
s cyklotrasou 2206 přes údolí
Hadovky do Zádubu. Kdo má
už cyklistiky dost, může se po
cyklotrase 2206 vydat na opač-
nou stranu a vrátit se okolo
kokašické železniční zastávky
do Konstantinových Lázní.

Do Zádubu okolo
Balcarova mlýna
v údolí Hadovky
Kdybychom projeli Zádubem
po silnici dál na Olbramov,
spatříme vlevo v poli osamo-
cený dub s nerovnoměrnou
korunou. My ale na rozcestí
cyklotras zvolíme trasu 2216
doleva a po cestě lemované
starou ovocnou alejí dojedeme
k lesu. Na lesním rozcestí se
dáme vpravo a trasy 2216 se
budeme držet až na samotu U
Silnice. Tady projedeme pod
chráněnými lípami. Na dru-
hém rozcestí odbočíme vlevo a
po trase 2215 dojedeme do
Horních Kozolup. Poblíž bý-
valé prodejny potravin tady

stával jednolodní kostel sv.
Petra a Pavla s věží v západ-
ním průčelí. V létě 1947 pro-
pukl ve vsi požár, který čás-
tečně poškodil i kostel. Druhý
den začala znovu hořet věž a
kostel byl požárem zcela zni-
čen. Bez jakékoli dokumenta-
ce byl po roce 1950 zbořen. Je-
dinou památkou na kostel je
dřevěný kříž, přenesený v ro-
ce 1947 na hřbitov.

Trasy 2215 se budeme držet i
nadále. Rybník vpravo od sil-
nice je hnízdištěm mnoha
vodních ptáků, ale je možné se
tu i vykoupat. Následující obcí
na naší trase je Cebiv, která je
rozložena po obou stranách
údolí Kozolupského potoka.
Na návsi před zámkem stojí lí-
pa srdčitá a pod ní socha Pan-
ny Marie Imacullaty z 1. pol.
18. stol. Významnou součástí
obce je nyní zchátralý barokní
zámek, vybudovaný na zbyt-
cích gotické tvrze. Největších
úprav zámek doznal v držení
Löwensteinů. Zámecký park
byl stavbou hospodářských
objektů v době socialistického
zemědělství úplně zničen. Do
roku 1998 byl zámek využíván
jako jídelna a kuchyně země-
dělského podniku a od té doby
na svou opravu a nové využití
čeká. U zámecké zdi roste ně-
kolik jírovců, další jsou u
můstku přes potok nad sochou
sv. Jana Nepomuckého.

Obcí prochází železniční
trať z Pňovan do Bezdružic. Po
silnici okolo nádraží a místní-
ho hostince opustíme Cebiv.

Vpravo od silnice uprostřed
polí zahlédneme osadu Beze-
mín. Po staré cihelně zde zbyl
zdaleka viditelný komín. Na
malé kruhové návsi stojí dře-
věná zvonička.

Významnou archeologic-
kou lokalitou je nedaleké beze-
mínské hradiště, položené na
skalnatém ostrohu, z něhož se
otvírají kouzelné výhledy na
Gutštejn a Šipín. Dosažitelné
je z Bezemína po asfaltové les-
ní cestě. Již podruhé přejede-
me přes potok Hadovku a vy-
stoupáme do Okrouhlého
Hradiště. Své jméno tato míst-
ní část Konstantinových Láz-
ní získala po hradišti, které
bývalo v pozdní době bronzo-
vé na vrcholu čedičové hory,
vypínající se nad vsí. Upro-
střed návsi stojí kostel sv. Ja-
na Křtitele s netypickou no-
vorománskou věží. Silniční
průtah obcí je již značen jako
cyklotrasa 306 a ta nás dovede
zpátky do Konstantinových
Lázní. Odbočka v lese zájemce
ještě dovede do bývalého čedi-
čového lomu na Hradišťském
vrchu. Zdejší čedič sloužil při
budování mnoha staveb. Po

roce 1930 bylo odtud kvalitní
kamenivo vyváženo po želez-
nici nejen do Evropy, ale i do
Turecka. Z lomu k železniční
vlečce byla zřízena spádová
lanová dráha. Dnes je zatope-
ný lom vyhledávaným místem
ke koupání.

Řada zajímavých dřevin se
samozřejmě nachází v lázeň-
ském parku. Mimo park na-
jdeme vzrostlou lípu u hotelu
Jirásek a starý dub v zahradě
u křižovatky s Růžovou ulicí
poblíž pošty. K ochutnání je i
zdejší minerální voda ve dvou
pitných paviloncích v cent-
rálním parku.

Další stromy, které děti ve
svém projektu vybraly, se na-
chází v okolí Lestkova, Olbra-
mova, Černošína a Záchlumí.

Příští pátek:
Botanickým rájem

Trasu připravil
Jiří Bízek, cyklista,
znalec Konstanti-
nolázeňska a autor
knihy Konstanti-
nolázeňsko na kole

s 22 výlety pro silniční a horskou cyk-
listiku.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském a
Karlovarském kraji vzniká ve spolu-
práci s regionálním informačním por-
tálem pro cyklisty plzenskonakole.cz

Start a cíl:
Konstantinovy Lázně
(možno ukončit v Cebivi)
Délka: 41 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady:
Zajímavosti: hrad Švamberk (Krasíkov), Ovčí vrch, mini ZOO Krasíkov,
hasičské muzeum Konstantinovy Lázně.
Občerstvení na trase:
Bezdružice, Šenk u Petra na náměstí, Krasíkovský dvůr, Penzion ve dvoře
Kokašice, Cebiv, hostinec Konstantinovy Lázně, hotel Jitřenka, restaurace
a penziony
Koupání v blízkosti trasy:
koupaliště na Nezdickém potoce pod Bezdružicemi, zatopený lom na
Hradišťském vrchu, sportovní areál Konstantinovy Lázně, vnitřní bazén
Wellnes Konstantinovy Lázně
Cykloservisy: na trase žádný cykloservis není, nejbližší je ve Stříbře
Doprava:
Vlakem – Cílovou stanicí jsou Konstantinovy Lázně nebo Bezdružice, vý-
let je možné ukončit v Cebivi
Autem – výchozím i cílovým místem Konstantinovy Lázně, parkování u
nádraží

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/ba24119059/

Stromy jsou důležitým krajino-
tvorným prvkem. Mají svůj pů-
vab v každém ročním období a či-
ní tak krajinu rozmanitější. Díky
svému věku některé z nich pa-
matují historické události, které
proběhly i před několika století-
mi. Některé stromy jsou chráně-
ny jako přírodní památka, ale je
celá řada stromů, které jsou pros-
tě jen pěkné a zajímavé. To bylo
také tématem projektu mikro-
regionu Konstantinolázeňsko,
který proběhl v letech 2011 a
2012. Do projektu se zapojily dě-
ti ze základních škol v Černošíně,
Bezdružicích, Konstantinových
Lázních, Záchlumí a děti z Lest-
kova, které chodí do školy v Pla-
né u Mar. Lázní. Cílem projektu
bylo vytipovat a zdokumentovat
zajímavé stromy v okolí svého do-
mova. Součástí projektu byla i
soutěž o nejhezčí strom. Foto-
grafie dětských fotografů byly
vystaveny a nejlepší autoři oce-
něni. Během tohoto cyklovýletu
se seznámíme se stromy, které
děti zaujaly.

Cesta alejí starých ovocných stromů pod Švamberkem. Foto na stránce: Jiří Bízek

Kostel v Křivcích.

Buk u Křivců.

Rotunda na Ovčím vrchu.

Kaplička s kaštany a bezdružický zámek.

V mini zoo pod Krasíkovem.


