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Za čertovskými pověstmi tajemného Šipína

Poutní místo Šipín stojí nad
soutokem Úterského potoka a
potoka Hadovky na místě pra-
věkého sídliště z pozdní doby
bronzové. Pěkně opravený
kostelík sv. Barbory se sta-
rým terasovitým hřbitovem
tvoří, spolu se třemi chalupa-
mi, kouzelné místo, utopené v
tichu okolních lesů. Obejdete-
li kostelík z pravé strany, do-
stanete se na zastřešenou vy-
hlídku. Při potoce pod Šipí-
nem stával zbrojní hamr. Zby-
tek jeho stavby se zachoval do
dnešních dnů, stejně jako po-
zůstatky Dudákovského mlý-
na při silnici.

V serpentinách silnice pod
Šipínem vyvěrá pramen, je-
hož voda se užívala k léčení
nemocných očí. V dřevěné
kapli, postavené u tohoto pra-
mene knížetem Löwen-
steinem v roce 1892, jsou ucho-
vány dvě berle, které tu zane-
chal poutník osvobozený vo-
dou od bolesti.

Více informací o této loka-
litě poskytuje naučná stezka,
vedoucí od Dudákovského
mlýna na Gutštejn, Bezemín-
ské hradiště a Šipín. Na kole je
sjízdný úsek údolím Hadovky
ke Gutštejnu po červené znač-
ce. Cesta z Bezemínského hra-
diště na Šipín je pro cyklisti-
ku nevhodná z důvodu velké-
ho převýšení a strmosti pěši-
ny.

K návštěvě Šipína se nabízí
dvě trasy různé délky a obtíž-
nosti. Jsou vedeny tak, aby ná-
vštěvníky zavedly do nejpů-
vabnějších míst. Výchozím
místem jsou Bezdružice nebo
Konstantinovy Lázně, kde obě
trasy i končí. Z Plzně se sem dá
dojet motoráčkem bezdružic-
ké lokálky. Návštěvníci z Kar-
lovarského kraje se na Kon-
stantinolázeňsko nejsnáze do-
stanou z nádraží v Teplé po
cyklotrase 306.

K Šipínu přes
Dudákovský mlýn
Jako výchozí i cílové místo
lehčí trasy zvolíme Konstan-
tinovy Lázně. Odtud se vydá-
me po cyklotrase 2206 do Po-
loučan, kde odbočíme doleva
do Dlouhého Hradiště. V dolní
části vsi v místě, kde silnice
přechází na opačnou stranu
údolí, sjedeme doprava na pol-
ní cestu. Čeká nás tu sjezd s
nádhernými pohledy na okol-
ní louky a lesy, projedeme
okolo březového hájku s pose-
dem a po chvíli dorazíme k
brodu přes Úterský potok.
Projíždět ho doporučuji jen
zdatným cyklistům a při niž-
ším stavu vody. Ostatním je tu
k dispozici dřevěná lávka. Na

druhém břehu narazíme na
zelenou turistickou značku.
Znovu přejdeme po lávce přes
potok a pohodlnou pěšinou
dojedeme údolím k Dudákov-
skému mlýnu.

Od Dudákovského mlýna
vystoupáme serpentinami po
silnici okolo dřevěné kaple k
Šipínu. Pak se stejnou cestou
vrátíme k Dudákovskému
mlýnu a budeme pokračovat
po červené proti proudu Ha-
dovky až pod Gutštejn. Cesta k
hradu po žluté se dá docela po-
hodlně na kole vyjet. Do Kon-
stantinových Lázní se vrátí-
me přes Daňkov a Okrouhlé
Hradiště po silnici s cyklotra-
sou 306.

Podél Úterského
a Kozolupského
potoka
Za výchozí bod delší trasy zvo-
líme Bezdružice, ze kterých se
vydáme po cyklotrase 2214 na
Potín, Ostrov u Bezdružic, Pa-
koslav a Mydlovary. U Staré-
ho mlýna na Úterském potoce
bychom našli na skalnatém
ostrohu vpravo od silnice po-
zůstatky hradu Falkenštejna.
Před Krsovem trasa 2214 od-
bočuje ze silnice doprava na

lesní svážnici. Projedeme ves-
ničkou Pakoslav a dalším ori-
entačním bodem je rozcestí
tras 2214 a 2206 nad Šipínem. K
prohlídce Šipína odtud musí-
me sjet po silnici asi 500 metrů
níže po trase 2206.

Pak se vrátíme na rozcestí a
sjedeme do Mydlovar, kde na
návsi stojí dřevěná zvonička.
Dál trasa 2214 pokračuje po
nezpevněné lesní cestě. Po vý-
jezdu na lesní silnici se dáme
vpravo, po cyklotrase 2215
překonáme Úterský potok a
začneme mírně stoupat podél
Kozolupského potoka na sa-
motu Rochlov.

Cítit se tu můžeme jako na
safari. Divoké šelmy tady sice

nejsou, aspoň ty velké ne, zato
tu můžeme spatřit jelena siku,
nebo srnčí zvěř, povšimneme
si i mnoha důkazů přítom-
nosti divokých prasat. Tato
část cesty se jede velice pří-
jemně. Hned za Rochlovem
odbočíme doprava na polní
cestu s cyklotrasou 306. Cesta
vede podél lesa s výhledem na
vesničku Bezemín a na hrad
Krasíkov. Po výjezdu na další
lesní asfaltku se budeme držet
mírně vpravo směrem k lesu a
dorazíme na lesní točnu, kte-
rou tato silnička končí. K Be-
zemínskému hradišti nás do-
vede cesta, odbočující z levé
strany točny. Po naučné stez-
ce vyznačené žlutou značkou

pak sjedeme pod Gutštejn. Ta-
dy převedeme kolo přes potok
po lávce ze dvou klád a vy-
stoupáme k hradu. Přes Daň-
kovský dvůr a Okrouhlé Hra-
diště se dostaneme po silnici
do Konstantinových Lázní.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Čertovské pověsti
kolem Šipína
Trochu níž pod osamoceně stojícím vodním
hamrem, který patří k Šipínu, je k nalezení
skála s podivnou prohlubní, která byla také
považována za pohanskou obětní mísu se
žlábkem na krev. V lidovém podání se tato
část skály nazývá Čertův kámen. Podle jed-
né pověsti chtěla svatá Barbora postavit
v Šipíně kostel, ďábel ale chtěl hostinec. Ka-
meny, které byly ve dne použity na stavbu
kostela, v noci satan zase vytrhl a zdil s ni-
mi zdi svého bezbožného přístřeší. Tak to tr-
valo nějaký čas. Když se o tom dověděla sva-
tá Barbora, hlídala jedné noci základy své-
ho božího stánku. Pozdě v noci se objevil
čert, aby jako vždy pokračoval ve svém
zhoubném díle. Tu se Barbora rozzlobila
a znajíc svoji svatou sílu popadla malíčkem
syna pekel a mrštila jím na druhou stranu
přes údolí. Tam padnul s takovou silou na
skálu, že zde dodnes zůstal zachován otisk
jeho postavy. Tento kámen proto lid nazý-
vá Čertův kámen.
Zaznamenání zasluhuje i pověst, kterou
r. 1834 zapsal hradišťský farář František
Putz: Jednou požádal v Dudákovském Mlýně
o nocleh medvědář. Mlynář mu odpověděl,
že není moc dobré chtít nocleh tam, kde ho
člověk sám nemá, protože zde provádí své
nečisté dílo ďábel. Kvůli těmto čárům ne-
spal sám mlynář již dlouho ve svém mlýně.
„Když nejde o nic jiného“, řekl medvědář,
„a dostanu-li pro sebe a pro své zvíře chleba, už tady zůstanu“. Mlynář mu dal, o co žádal a s mnoha žehnáními
mupopřáldobrounoc.Medvědapřivázavustolu,usnulpoháněčna lavici.Opůlnoci strašidelnýhostvstoupildosvět-
nice s kouskem ryby a sedl si ke stolu, aby ji tam snědl. Medvědu se také zachtělo jídla. Docela potichu sáhl po ry-
bě. „Vozhřivko“, řekl čert a uhodil medvěda po tlapě. Protože se to stalo ještě několikrát, rozdráždilo to medvě-
da tak, že vstal a milému hostu dal tak po hubě, že utekl.
Po nějakém čase zase uviděl mlynář svého trapiče (čerta) sedět na skále, odkud ho tento oslovil: „Mlynáři, máš ješ-
tě svého velkého vozhřivku? „ – „Samozřejmě,“ řekl mlynář, „ten má teď už mladé.“ „Nuže, to mě u sebe již neu-
vidíš!“

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Bezdružice, Nová Ves, Konstantinovy Lázně, kiosek u Daňkova
Cykloservisy na trase:
na trase žádný není, nejbližší je ve Stříbře
Lehká trasa: http://www.cykloserver.cz/f/0901151594/
Delší trasa: http://www.cykloserver.cz/f/f6a4151597/

Start: Bezdružice,
Konstantinovy Lázně
Cíl: Konstantinovy Lázně
Délka: kratší trasa 15 km
delší trasa 32 km

BROD přes Úterský potok. Foto na stránce: Jiří Bízek

Trasu připravil
Jiří Bízek, cyk-
lista, znalec
Konstantinolá-
zeňska a autor
knihy Konstan-
tinolázeňsko na
kole s 22 výlety
pro silniční a

horskou cyklistiku.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském
a Karlovarském kraji vzniká ve spo-
lupráci s regionálním informačním
portálem pro cyklisty plzenskona-
kole.cz.

Příští pátek:
Za zvířátky ze dvora v Prusinech

HRAD Gutštejn

DELŠÍ TRASA: http://www.cykloserver.cz/f/f6a4151597/
KRATŠÍ TRASA: http://www.cykloserver.cz/f/0901151594/ V MYDLOVARECH na návsi.

KAPLIČKA u lesního pramene
pod Šipínem.


