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Na Ašsko po nových přeshraničních cyklostezkách

Většina cyklistických projek-
tů na Ašsku je koncipována
jako přeshraniční a zasahuje
do Bavorska nebo Saska. A
právě dvě nové přeshraniční
stezky navštívíme během
dnešního výletu. Ač se to zdá
nepravděpodobné, tento krát-
ký výlet nás zavede kromě Aš-
ského výběžku také do ně-
meckých států Bavorsko a
Sasko.

Trasa začíná ve Františko-
vých Lázních a sem se také
vrací. Pro návrat využijeme
vlak na trati Plavno-Cheb.
Trasu si rozvrhneme tak,
abychom přijeli do cíle v
Adorfu na 15. nebo 17. hodinu,
kdy odjíždí vlak do Františ-
kových Lázní. Nízkopodlaž-
ním vlakem samozřejmě lze
převézt i kola. Pokud pojedete
vlakem také na začátek trasy
do Františkových Lázní, vy-
platí se využít síťovou jízden-
ku Egronet, která platí i v Ně-
mecku. Přeprava kola je v ce-
ně.

Z Františkových
Lázní do Bavor
Odjezd z Františkových Lázní
bychom ale neměli nějak
uspěchat. Lázně založené v
roce 1793 jsou nejmenší a nej-
půvabnější ze západočeského
lázeňského trojúhelníku. Dí-

ky jednotné klasicistní archi-
tektuře lázeňských budov a
pavilonů pramenů si Františ-
kovy Lázně uchovaly kouzlo a
atmosféru lázeňského místa z
přelomu století. V lázních se
nachází bohatá ložiska léči-
vých zdrojů – sirnoželezitá
slatina, minerální prameny a
přírodní vývěr plynu. Světo-
vou proslulost si získaly díky
slatinným zábalům, které po-
máhají neplodným ženám do-
čkat se potomků. Jedinečnost
františkolázeňských prame-
nů spočívá v jejich vysoké mi-
neralizaci. V pramenní sou-
stavě lázní je 22 aktivních

pramenů, světovou raritou je
pramen Glauber IV.

Od Glaberovy dvorany vy-
jedeme do Máchovy ulice a po
trase 36 se dostaneme kolem
Slunečního pramene a lesní
kaple k lesoparku a rybníku
Amerika. Kromě krásné pří-
rody tu můžete obdivovat i
několik druhů zvířat v malém
zooparku. Faunou i florou le-
soparku nás provede 2 km
dlouhá naučná stezka. Část
rybníku s ostrovem je přírod-
ní rezervací, která zde chrání
hnízdiště vodních ptáků. Pro-
jedeme po břehu rybníka a na
následující křižovatce odbo-
číme vlevo a opustíme tak tra-
su 36. V Lužné se napojíme na
trasu 2057 a v Sorkově pak po
2067 pokračujeme až do obce
Libá.

V Libé projíždíme kolem
zámku Libenštejn, který po
mnohaleté rekonstrukci již
začíná získávat konečnou po-
dobu. Na návsi odbočíme vle-
vo a stále po trase 2067 směřu-
jeme k hranici. Na hraničním
přechodu si můžeme prohléd-
nout novodobou dřevěnou
kapličku s památkou zanik-
lých obcí a nedalekou bylin-
nou zahrádku. Dál pak už po-
kračujeme udržovanými les-
ními cestami Horní Falce v
severním Bavorsku. Držíme
se stále rovně a po 1,5 km se
napojíme na trasu Zelená
střecha (Grünes Dach), po
které odbočíme vpravo. Zave-
de nás do osady Häusellohe.
Zde se pořádají zajímavé akce
a kromě jiného tu můžete ně-
kolikrát v roce vidět i stavbu a
pálení milíře.

K pramenům
Halštrova
Cyklotrasa Zelená střecha
nás povede až do obce Länge-
nau a tam už se napojíme na
Mostní cyklostezku
(Brückenrad-weg). Tato
bavorsko-česká stezka spoju-
je Aš s městečkem Fichtel-
berg (u Wunsiedlu) a vede z
velké části po bývalé železnici
s mnoha mosty a můstky.
Stezka je dlouhá 45 kilometrů
a je zajímavá tím, že podél
stezky jsou stanice pro výmě-
nu akumulátorů na elektro-
kola. Stezka nás zavede zpát-
ky na Ašsko. Na hranicích
států narazíme na zajímavý
úsek, kde dosud stojí hraniční
mezníky různých historic-
kých dob. Hned u stezky vidí-
me mezníky se znakem Zed-
twitzů (tři pruhy) a erbem ro-
du von Lindenfelsů z Erker-
sreuthu (tři hvězdy), datova-
ných léty 1718 a 1754, a pak
hraniční kámen tzv. Mísový
(také Klíčový), neboli
Schüsselstein s křížem, vyte-
saným před rokem 1718.

Mostní stezku opustíme na
kruhovém objezdu u Aše a
pokračujeme k osadě Nebesa
a po trase 2057 až k rozcestí s

trasou 2062, které se nachází v
půli cesty na Výhledy. Trasa
2062 nás povede až do obce
Doubrava na začátek hal-
štrovské cyklostezky. Ještě
předtím, asi po 1,5 kilometru,
se ale zastavíme u pramenů
Bílého Halštrova. Je to nově
upravený pramen s historic-
kým prameníkem (místo
upravené k odběru vody) vý-
znamné německé řeky Elster,
která na našem území teče v
délce 11 kilometrů a zbývají-
cích 246 kilometrů protéká
třemi spolkovými zeměmi a
na konci se vlévá do Sály v
Halle v Duryňsku.

V Doubravě doporučuji
ochutnat místní kyselku na
návsi a občerstvit se v sou-
sední restauraci. V okolí obce
se nachází dobře patrné zbyt-
ky základů papírny založené
r. 1620. Kamenné kádě a vana
holendru z 18. stol. byly pře-
sunuty do Muzea v Aši. Ná-
hon papírny dnes svádí vodu
na Kaplanovu turbinu s gene-
rátorem z r. 1912 této malé
vodní elektrárny. Nad Hal-
štrovským potokem se na-
chází novorománský záme-
ček, původně vedlejší sídlo
Zedtwitzů.

Halštrovská
cyklostezka
(Elsterradweg)
V Doubravě u Aše byl před ne-
dávnem – 12. října slavnostně
otevřen první úsek cyklostez-
ky spojující Doubravu s Oleš-
nicí (Oelsnitz v okrese Vo-
ghtland). Po dokončení všech
úseků bude cyklostezka dlou-
há 238 kilometrů a bude spo-
jovat pramen Halštrova s jeho
ústím do Sály v Halle.

Po části nového úseku se
nyní můžeme vydat. Stezka je
značená na našem území jako
trasa 2062 a v Německu je zna-
čena logem Elster. Dnešní vý-
let můžeme ukončit v Bad El-
steru, Adorfu nebo třeba až v
Olešnici. Všechna města pro-
jíždí vlak z Plavna, kterým se
pak vrátíme do Františko-
vých Lázní nebo až do Chebu.

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/fd94138336/

Příští pátek:
Po hradních zříceninách
na pomezí Klatov a Domažlic

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

Ašsko se v posledních letech stává oblíbeným cyklistickým regionem. Foto: Radka Žáková

Dřevěná kaple na hranicích s Bavorskem. Foto: Miroslav Landa

Hraniční kámen se znakem
Zedtwitzů. Foto: Miroslav Landa

Prameny řeky Haštrov – Elster u Výhledů na Ašsku. Foto: Miroslav Landa

Libenštejn – zámek v Libé je právě v rekostrukci. Foto: Miroslav Landa
Albertovy lázně v Bad Elsteru. Foto: Miroslav Landa

Start a cíl: Františkovy Lázně
Délka: 47 km
Náročnost: malá
Vhodné kolo: turistické

Užitečné rady:
Občerstvení na trase:
Doubrava u Aše, Bad Elster, Adorf
Koupání: Františkovy Lázně – Aquafórum
Cykloservisy: Františkovy Lázně, Aš, Bad Elster
Vlakové zastávky po trase:
Aš, Bad Elster, Adorf, Oelsnitz
Info Egronet – www.egronet.de
Odkazy na další informace: http://www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo

Minerální pramen v Doubravě. Foto: Miroslav Landa


