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Okružní výlet podzimní krajinou okolo Švamberka

Z krajiny v blízkém okolí
Konstantinových Lázní vy-
čnívá pět vrcholků s nad-
mořskou výškou přes 600 m.
Konstantinovy Lázně se
rozkládají pod Hra-
dišťským vrchem, vysokým
632,2 m n. m., téměř stejně
vysoký je Krasíkov s výškou
631,7 m n. m. a protější Ovčí
vrch má 698 m n. m. Na se-
verovýchodě se vypíná Po-
línský vrch vysoký 684 m n.
m. a všechny je převyšuje
Stěnský vrch svou výškou
750 m n. m. Právě mezi tě-
mito kopci je veden dnešní
cyklovýlet. Dny se už krátí,
počasí může být proměnli-
vé, a proto je trasa zvolena
tak, aby se dala z několika
míst zkrátit a ukončit. Při
projetí celého výletu proje-
deme třemi okresy dvou
krajů.

Dvakrát přes
Úterský potok
Od vlakového nádraží v Kon-
stantinových Lázních vyjede-
me po nově vybudované cyk-
lostezce do Nové Vsi. Na návsi
tu můžeme najít sochu sv. Ja-
na Nepomuckého, další ka-
menný kříž se symboly víry
stojí při silnici do Bezdružic.
Nová Ves je vlastně kolébkou
Konstantinových Lázní, pro-
tože právě zdejší sedláci popr-
vé využili léčivé účinky okol-
ních pramenů a postavili v
místě dnešních Starých Lázní
první lázeňskou budovu.
V dávné minulosti se v troj-
úhelníku Nová Ves, Bezdru-
žice, Potín těžila železná ruda
a rumělka.

Z Nové Vsi budeme pokra-
čovat po silnici číslo 201 smě-
rem na Plzeň. Hned na počát-
ku nás čeká příjemný a rychlý
sjezd do údolí Úterského po-
toka. Vlevo od silnice stojící
Starý mlýn je jedním ze čtyř
mlýnů v blízkém okolí, které
využívaly vodní energii Úter-
ského potoka ke svému poho-
nu. Obilí se tu mlelo až do po-
čátku 60. let minulého století.
Zatímco z ostatních mlýnů
zbyly jen rozvaliny, budovy
Starého mlýna byly zachová-

ny a dnes je tu provoz dřevo-
výroby. Les na skalnatém ost-
rohu vpravo nad silnicí skrý-
vá pozůstatky mnohem starší
stavby. Již ve středověku tu
stával hrad Falkenštejn. Hrad
byl uváděn jako pustý už v ro-
ce 1463, takže není divu, že se
tu do dnešních dnů nedocho-
valy žádné zbytky zdiva. V
místě, kde tento „sokolí hrad“
stával je v terénu patrný jen
hradní příkop. Výstup k hra-
du je vyznačen zelenou turis-
tickou značkou.

Stoupání silnice z údolí,
nyní již na území okresu Pl-
zeň sever, nás příjemně roze-
hřeje, ale není náročné. Na
následující křižovatce zvolí-
me přímý směr a pojedeme
přes Blažim do Krsů. Upro-
střed návsi v Krsech určitě
zaujme gotický kostel sv. Va-
vřince. Neméně zajímavá jsou
ale i okolní selská stavení se
zdobenými štíty a branami.
Než opustíme Krsy bylo by
škoda nenavštívit nejdříve
Polínský vrch. Dojedeme k
němu po silnici směrem na
Polínka. Na vrcholu stoupání
odbočíme doleva na polní ne-
zpevněnou cestu a ta nás do-
vede až do bývalého čedičové-
ho lomu. O lokalitě se více do-
víme z informační tabule u
cesty. Skalní stěny jsou vyu-
žívány horolezci k výstupům,
je tu vybudované ohniště s la-
vičkami a prostranství lomu
je udržované. Při návratu do
Krsů stejnou cestou si určitě
všimneme starého smírčího

kříže u silnice, ale především
krásného výhledu do daleké
krajiny. Je odtud samozřejmě
vidět cíl našeho výletu vrch
Krasíkov, ale i hřebeny Čes-
kého lesa a za dobré viditel-
nosti i Šumavy. Nedaleko
Krsů v lokalitě „Na Holé“ se
nachází druhý zaniklý lom.
Ten je ale zatopený vodou a v
letním období je vyhledáva-
ným místem ke koupání.

Z Krsů budeme pokračovat
po silnici číslo 210 směrem na
Úterý a Teplou. Přejedeme
přes mělké údolí Dolského po-
toka a vystoupáme do Olešo-
vic. Tato zachovalá ves se sva-
žitou oválnou návsí je vesnic-
kou památkovou zónou. Zají-
mavá je zdejší mešní kaple
Panny Marie s osmibokou
zvoničkou. Z Olešovic opět
sjedeme k Úterskému potoku,
a to přímo do obce Úterý. Ze
silnice budeme mít toto měs-
tečko s kostelem Jana Křtitele
skutečně jako na dlani. Po
chvíli budeme projíždět úter-
ským náměstím po dláždě-
ných „kočičích hlavách“. Je-
ho dominantou je kašna s ma-
riánským sloupem. V roce
1992 bylo náměstí s měšťan-
skými domy a radnicí a část
obce při potoce vyhlášena
městskou památkovou zónou.
Tradicí se tu stal červencový a
prosincový historický jar-
mark. Úterý je rodištěm te-
pelského opata Kašpara Rei-
tenbergera, zakladatele Mari-
ánských Lázní. Z Úterý bude-
me pokračovat směrem na
Teplou stále po silnici 210 s
cyklotrasou 352. Ve stoupání z
Úterý zjistíme, že toto městeč-
ko má ještě jeden kostel, za-
svěcený sv. Václavovi. Asi po
2 kilometrech jízdy se nabízí
po krátkém sjezdu možnost
další zajímavé odbočky. Les
vlevo od silnice ukrývá dře-

věný altán s pramenem mine-
rální vody, tzv. Reitenberge-
rův pramen. Dojet se k němu
dá po lesní cestě.

Není Beroun
jako Beroun
Silnice bude dál mírně stou-
pat a na vrcholku stoupání
vjedeme do Karlovarského
kraje do okresu Cheb. Poblíž
hájovny Stěnská mineme
vpravo od silnice v lese ukry-
tý velký rybník a kamenolom.
Na křižovatce před Heřmano-
vem nám ukazatel doleva
oznámí, že do Berouna je to 1
kilometr. Odbočíme tam,
abychom se záhy přesvědčili,
že Beroun je zajímavá, malá
vesnička s altánkem na návsi.
Je jednou z 24 místních částí
města Teplá. Za Berounem
nás čeká sjezd po nově vybu-
dované asfaltové cestě lemo-
vané krásným, převážně bře-
zovým stromořadím. Po vý-
jezdu na silnici, po níž je ve-
dena cyklotrasa 2208, se dáme
doprava a projedeme osadu
Zahrádka. Cyklotrasy 2208 se

budeme držet až do Louček,
které jsou místní částí města
Bezdružice, čili jsme opět v
Plzeňském kraji, v okrese Ta-
chov. Dál nás povede cyk-
lotrasa 306 do Pačína. Na kři-
žovatce za Pačínem třista-
šestku opustíme a pojedeme
rovně do Horních Polžic. Tato
malá ves získala své české
jméno teprve v roce 1947. Pů-
vodně se jmenovala Harlosee.
Lokalita vznikla ve 2. pol. 18.
století při panské flusárně
(potašové huti). Potaš se pou-
žíval při výrobě skla u Harlo-
see a Lichova.

Na východním okraji obce
roste při silnici modřín opa-
davý, jehož stáří se odhaduje

na 200 let. Nad vsí se vypíná
Ovčí vrch, který cyklistická
trasa 2218 obchází po západní
straně.

Vjedeme proto na náves a
dáme se doprava na tuto tra-
su. Po 1 kilometru dojedeme
do Kohoutova. I tato malá osa-
da pod Ovčím vrchem spadá
správou pod Bezdružice. V
současnosti nemá žádného tr-
vale žijícího obyvatele a
všechny domy slouží již jen k
rekreaci. Z Kohoutova vy-
stoupáme po panelové cestě k
lesu, pak pojedeme téměř po
vrstevnici v úbočí Ovčího
vrchu k bývalému ovčínu. I
tady se otevře pěkný výhled,
tentokrát na protilehlý Krasí-
kov. Navštívit Krasíkov se
zříceninou hradu Švamberka
a kostelem sv. Maří Magdale-
ny určitě stojí za to. Na zbytku
hradní věže je tu vybudována
vyhlídková plošina, ze které je
vidět především do údolí po-
toka Hadovky a na vesničku
Domaslav i směrem k Černo-
šínu na Vlčí horu. Každoroč-
ně vždy první říjnovou sobotu
probíhají na Krasíkově Slav-
nosti jablek s bohatým celo-
denním programem. Součástí
je i soutěž o nejlepší štrúdl a
moštování.

Z Krasíkova nás čeká už jen
sjezd do Kokašic a návrat do
Konstantinových Lázní po
cyklotrase 2206.

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

Příští pátek: Středním Poota-
vím a Kašperskohorskem

Start a cíl: Konstantinovy Lázně
Délka: 38 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské, trekové

Užitečné rady:
Trasu jeďte v popisovaném směru, opačně je sklonově náročnější.
Zajímavosti:
hrad Falkenštejn; Polínecký vrch; Městská památková zóna Úterý; Pří-
rodní park Úterský potok; Reitenbergerův pramen; Ovčí vrch: rotunda a
památník selského povstání, vyhlídka; hrad Švamberk a dvůr Krasíkov.
V sobotu 5. října 2013 probíhají po celý den na Krasíkově Slavnosti
jablek.
Občerstvení na trase:
Kromě výchozích a koncových Konstantinových Lázní je možnost občer-
stvení na trase pouze v pohostinství v Úterý, případně v závěru trasy v
Kokašicích.
Cykloservisy:
na trase nejsou, nejbližší jsou v Plané u Mariánských Lázní a Mariánských
Lázních
Doprava:
Vlakem – výchozí i cílovou železniční stanicí jsou Konstantinovy Lázně,
Autem – výchozím místem jsou Konstantinovy Lázně, parkoviště u ná-
draží.

Za Berounem vede cesta zlátnoucí březovou alejí. Foto na stránce: Jiří Bízek

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/2d63136741/Zatopený lom Na Holé u Krsů.

Starý smírčí kříž u Polínek.

Reitenbergerův pramen u Úterý.

Tento Beroun je místní částí města Teplá.


