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Na kole po hradech Chebska
Celodenní výlet po středně náročné trase, během něhož stačíme navštívit až osm hradů na Chebsku

Chebský hrad
Dnešní výlet zahájíme v Che-
bu u císařského a královského
hradu. Chebský hrad je v
mnoha ohledech zcela unikát-
ní, je totiž jedinou štaufskou
císařskou falcí na našem úze-
mí a může se pochlubit doko-
nale zachovalou patrovou
hradní kaplí, která je právem
označována za poklad
štaufské gotiky. Za císaře Fer-
dinanda III. byl v letech 1652 –
1673 přeměněn v citadelu a byl
obezděn barokní cihlovou
hradbou s kasematy. Právě
dnes, 12. července v 17 hodin
zde můžeme být svědky slav-
nostní mimořádné události,
a to odhalení štaufského,
3,5 metru vysokého sloupu.
Štaufské sloupy najdeme
i v dalších 19 městech na úze-
mí Německa a Rakouska.
Štaufský sloup ve tvaru osmi-
hranu by měl od dnešního dne
stát před Chebským hradem.

Od hradu sjedeme dolů k ře-
ce a přes Krajinku, areál pod
hradem, kde právě probíhá
Krajinná výstava, přijedeme k
přehradě Skalka. Na opačné
straně hráze se vydáme vlevo
prudkým stoupáním na lesní
cestu, kde se napojíme na tra-
su 36. Vystoupáme až na silni-
ci do Libé, na rozcestí s trasou
2057 a pokračujeme po ní na
rozcestí u Klestu. Tam odbočí-
me vlevo a dál se držíme trasy
2063. Ta nás přivede k starému
hradu Pomezná.

Hrad Pomezná
Stará věž v zaniklé vsi Po-
mezná byla součástí opevně-
ného panského sídla. Po roce
1900 chtěl tehdejší majitel ne-
opravovanou věž zbourat

a přestavět ji na stáj. Díky ini-
ciativě chebského spisovatele
Aloise Johna byla provedena
sbírka a věž zachráněna. Po
roce 1945 se ve vsi usídlila po-
hraniční jednotka. Ta byla za-
nedlouho přemístěna do sou-
sedního Pomezí, ves zaniká
a v roce 1976 je Pomezná úřed-
ně zrušena. Zůstala tu už jen
hradní věž a na břehu Ohře
starý mlýn, který byl přesta-
věn na elektrárnu.

Za Pomeznou jsme měli od-
bočit vlevo, ale po povodních
je zde hodně padlých stromů
a cesta je neprůjezdná. Proto
vystoupáme po trase 2063 a po
panelové cestě sjedeme k od-
bočce na místní trasu Libá1
(asi v půlce klesání). Odbočí-
me vpravo a pokračujeme
proti proudu Ohře po levém
břehu nezpevněnou cestou na
přechod Dubina/Hohenberg.
Přejedeme do Bavorska a hned
v první obci uvidíme na vršku
stát hrad.

Hohenberg
Markraběcí hrad z 13. století je
znám jako jedna z nejlépe za-
chovalých hradních pevností
ve Smrčinách. Z jeho věží je ši-
roký rozhled do okolní krajiny
a také směrem na bývalou
obec Dubinu. Odtud byly po
válce pořízeny poslední sním-

ky obce Dubina ještě před je-
jím zničením. Ve věži najdeme
i plánek bývalé vsi. Dnes je na
hradě škola v přírodě zaměře-
ná na ekologii a vstup je mož-
ný jen na hradní nádvoří.

Než se vrátíme zpět do Čech,
můžeme se ještě zastavit u ky-
selky Carolina, když ještě před
mostem na Ohři odbočíme
vpravo a podél řeky pokraču-
jeme necelý kilometr. Jinak se
od hranice držíme trasy 2066
do Libé.

Hrad a zámek Libá
Doposud zámek nikdy veřej-
nosti přístupný nebyl a v sou-
časnosti se opravuje. Na místě
dnešního zámku v Libé stával
zpočátku hrad, který vznikl ve
13. století. Jméno hradu sem
bylo přeneseno ze stejnojmen-
ného hradu od Tirschenreu-
thu – Liebenstein a znamenalo
to „milý hrad“. Několikrát vy-
užívali hrad jako základnu ke
svým nájezdům i loupeživí ry-
tíři. Jedním z nich byl Jiří
Cedvic, který svévolně vymá-
hal clo a mýto na zemské hra-
nici, a proto město Cheb v roce
1509 hrad oblehlo a během
4 dní ho dobylo. V roce 1763 byl
pod zámkem postaven kostel
sv. Kateřiny.

Naše další cesta vede po tra-
se 2067 do Lužné, kde odbočí-
me po 2057 k dalšímu hradu
Seeberg.

Hrad Seeberg
Českým názvem Ostroh byl
tento hrad jedním z vojen-
ských opěrných bodů, které
vytvářely zázemí pro němec-
kou kolonizaci Chebska. Ději-
ny hradu jsou plné změn maji-
telů, ke kterým patřili napří-
klad Šlikové nebo Nosticové.
V polovině 70. let 20. století by-
la zahájena obnova celého
areálu a tato cenná památka
byla v roce 1990 zpřístupněna
veřejnosti. Hrad je přístupný
denně od 10 do 18 hodin. Ve
dnech 27. – 28. 7. bude probíhat
na hradě historický jarmark
s kulturním programem.

Ze Seebergu se budeme dr-
žet modré pěší trasy až do
Hazlova, s trochu náročnějším
stoupáním.

Zámek Hazlov
Původně hrad v Hazlově pů-
sobil jako správní středisko
Ašska, které se stalo auto-
nomním mikroregionem
chráněným českými panovní-
ky. Hrad strážil důležitou ob-
chodní cestu z Chebska přes
Ašsko do středního Německa.
Později byl hrad přebudován
na tvrz a v 17. století byla tvrz
přebudována na barokní zá-
mek. Z nejstaršího románské-

ho hradu se zachovala pouze
čtverhranná věž, která je dnes
součástí kostela. Během rene-
sance a baroka byl celý areál
podstatně rozšířen a postave-
na nová kostelní loď. Po celých
sedm století své existence
sloužil Hazlov svým majite-
lům jako sídlo, takže byl udr-
žován v dobrém stavu. Zato
v posledních desetiletích se
sídlo změnilo ve zříceninu.
Neudržovaný zámek byl již
v 50. a 60. letech minulého sto-
letí zčásti zbořen, především
jeho jižní část. V současné do-
bě je budova zámku v ruinách,
udržován je pouze kostel. Dál
se vydáme po trase 2065 do
Vojtanova a pak trasou 36 do
Skalné.

Hrad Vildštejn
ve Skalné
Byl postaven na žulovém ost-
rohu nad potokem Sázek jako
vodní hrad. Kolem roku 1763
byla ve východní části před-
hradí postavena na starších
základech nová dvoukřídlá zá-
mecká budova. Zámek byl až
do roku 1945 osídlen zámožnou
továrnickou rodinou Geipelů
z Plesné. Poté sloužil pro byd-
lení, ale posléze vyhořel. Ro-
mánský hrad a zámecká budo-
va v jeho předhradí jsou dnes
v soukromých rukou a jeho
majitel je přestavuje na turis-
tické centrum. V současnosti
si ho lze prohlédnout od 10:00
do 18:00 hodin i se zajímavou
středověkou kuchyní s pecí.
V přízemí je stylová restaura-
ce vyzdobená historickými
zbraněmi a brněním. Součástí
je i malé muzeum hasičské

techniky. Z centra městečka
pokračujeme po trase 2134 do
sousední vsi k poslednímu
hradu dnešního výletu.

Starý Rybník
Vodní hrad Starý Rybník stál
na pahorku obklopeném z vel-
ké části dvěma rybníky a prá-
vě tato poloha mu dala jméno.
Z druhé stany jej chránil hlu-
boký příkop, přes který vedl
zvedací most. Za ním byl go-
tický hradní palác, kolem ná-
dvoří byla vlevo hradba s go-
tickými střílnovými okénky
a z druhé strany se zachoval
zbytek okrouhlé věže a hradní
kaple. Hrad je zajímavý tím, že
ho nepostavil žádný šlechtic,
ale měšťané a je dokladem to-
ho, že i oni dokázali stavět
hradní architekturu, která se
vyrovnala šlechtickým stav-
bám. Vedlejší jednoduchý em-
pírový zámek byl postavený
v roce 1826 a po válce v něm
sídlili zemědělci a ten pak po-
stupně chátral.

Trasa 2134 nás přivede polní
cestou přes Žírovnici do cíle
našeho výletu ve Františko-
vých Lázní.

Po náročné cestě nám určitě
přijde vhod návštěva Aquafo-
ra s vnitřním i venkovním ba-
zénem.

Start: Cheb
Cíl: Františkovy Lázně
Délka: 47 km
Náročnost: střední, místy těžší
terén
Vhodné kolo: horské

Užitečné rady:
Občerstvení na trase:
Statek Stein ve Skalce, Libá Rossemarie a U Bohouše, Seeberg, Hazlov,
Skalná.
Koupání:
Františkovy Lázně – Aquaforum
Cykloservisy:
Cheb, Františkovy Lázně
Vlakové zastávky po trase:
Cheb, Hazlov, Vojtanov, Skalná, Franiškovy Lázně
Odkazy na další informace:
http://www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo

Příští pátek: Podél bezdružické
lokálky z Teplé

Trasu připravil
Miroslav Landa,
krajský značkař
cyklotras Klubu
českých turistů v
Karlovarském kraji

a správce karlovarského cykloportálu
www.kr-karlovarsky.cz/cyklo

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

Podrobné vedení linie trasy na mapě:
http://www.cykloserver.cz/f/14a4112582/

Hrady bývají na kopci, horské kolo je tedy na místě. Foto: Radka Žáková

Pomezná s hradem v pozadí.
Foto: Miroslav Landa

Černá věž Chebského hradu v ranním slunci. Foto: Miroslav Landa

Značkový outlet Plzeň – levné a kvalitní zboží nejen na kolo
Špičkové funkční prádlo a další vybavení pro sport a pobyt v přírodě * Profesionální personál * Celoročně nízké ceny

Plzeň – Obchodů se sportovním
oblečením a vybavením je v sou-
časné době v Plzni bezpochyby
dostatek. Ovšem obchodů, ve kte-
rých najdete celoročně slevy na
veškerý sortiment, aktuální ko-
lekce významných českých a ev-
ropských značek a také skvělý pří-
stup profesionálních prodavačů,
zase tolik v Plzni není.

Za takovou nabídkou jděte do
Značkového outletu Plzeň! Na-
jdete ho v Goldscheiderově ulici.

„Odborné poradenství při ná-
kupu a přátelský přístup proda-
vačů považujeme za klíčový úkol
v komunikaci se zákazníkem. Kaž-
dý z personálu má osobní zkuše-
nosti s pohybem v přírodě a s ak-

tivním sportem, což se odráží ve
vysoké odbornosti celého perso-
nálu a v možnostech správně zá-
kazníkům poradit a doporučit ten
nejlepší produkt pro jejich potře-
by,“ říká jednatel společnosti Ca-
nard Petr Dammer.

Na ploše 250 m2 je pro zákaz-
níka připravena široká škála všech
produktů pro sport a volný čas. Ve
značkovém outletu najdete vše na
outdoor, cyklistiku, lyže, cam-
ping a další sporty, včetně halo-
vých. Cyklisté určitě ocení nabíd-
ku kompletního vybavení a ob-
lečení a kol značky APACHE.

V Canardu jsou specialisté na
špičkové funkční prádlo, mem-
bránové bundy a veškeré funkční

oblečení na celý rok. A co u funkč-
ního prádla není úplně obvyklé,
jedná se o slušivé kousky, „kte-
ré nemusíte skrývat“.

Nabídka obchodu se pochopi-
telně mění v průběhu roku dle ak-
tuální sezony. V současnosti zde
pořídíte vše potřebné pro kem-
pování a aktivní dovolenou – tedy
stany, spací pytle, samonafukovací
karimatky, batohy, hole atd. Pro

zimní sezonu pak budou v nabíd-
ce běžecké a sjezdové lyže, hole,
boty, helmy a lyžařské oblečení.

Co se naopak u Canardu bez
ohledu na sezonu nemění, to
jsou ceny. Jsou trvale nízké.

„U nás se vám nestane, že bys-
te nakoupili v sezoně výrobek za
plnou cenu a po sezoně ve výraz-
né slevě, u nás jsou ceny celoroč-
ní a stálé,“ říká Petr Dammer.

Kde tedy Značkový outlet Pl-
zeň najdete? V Goldscheiderově
ulici v blízkosti Area Bory nedaleko
kruhového objezdu.

Otevřeno je od pondělí do pát-
ku od 11.00 do 18.00, v sobotu od
11.00 do 15.00. Více info na
www.canard-outlet.cz. (PR)

Značkové zboží
CANARD, TRIMM, AXON,
ALPINA, PINGUIN, 3F,
NORTH WAVE, BRIKO, RVC,
PROGRESS, WARP, APACHE...


