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Na kole po stopách mystické řeky Ohře

V měsíci květnu se otevíral po-
slední úsek cyklostezky Ohře
mezi Chebem a Chocovicemi.
Tím byla ukončena výstavba
cyklostezky mezi Chebem a
Karlovými Vary. Nyní může-
me projet celý úsek podél Ohře
po samostatné stezce dlouhé
65 kilometrů. Cyklostezka
Ohře je mezi cyklistickou ve-
řejností již poměrně dost zná-
má, zato historie řeky mno-
hem méně. Proto si dnes bude-
me více všímat řeky a jejího
okolí, a to v úseku mezi Che-
bem a Karlovými Vary.

Výlet podél Ohře můžeme
uskutečnit po proudu, ale také
proti proudu toku. Souběžně s
řekou vede železnice, takže se
můžeme vlakem vrátit zpět do
výchozího místa, nebo kdyko-
liv na vlak nasednout i po tra-
se.

Řeka teče od Chebu do Šabi-
ny v původním korytu, jen
u Nebanic byla částečně zre-
gulována. Krásné meandry
Ohře uvidíme v okolí Vokova,
u Chebu a také si můžeme
všimnout u mostu opravené
kapličky sv. Máří Magdaleny.
Zbytky původního meandru
jsou vidět u Nebanic za par-
kúrovou dráhou.

Za Nebanicemi na rozcestí
stezky se silnicí na Chotíkov
můžeme odbočit k nově upra-
vené kyselce Anita. Pramen
využívali lidé od nepaměti a od
19. století byl stáčen a prodá-
ván jako Šumivý nápoj Mirel-
ka. Po válce bylo obnoveno stá-
čení v roce 1959 a při té příleži-
tosti proveden rozbor vody.
Balneologocký ústav tehdy
konstatoval, že se pramen Ani-
ta řadí mezi nejchutnější ky-
selky v Čechách. Více si může-
me přečíst na tabuli přímo
u pramene.

V okolí elektrárny Tisová
byl proveden největší zásah to-
ku Ohře. Uvidíme tu násilně
zregulovanou řeku v úzkém
korytu kvůli stavbě tepelné
elektrárny. Bývalá obec Tiso-
vá podlehla potřebám energe-

tiky takže obrovské návozy
zvýšily terén nad úroveň sto-
leté vody a slepá ramena řeky
byla zasypána. Postaven byl jez
u Černého mlýna a ochranné
hráze proti záplavám. Všech-

ny tyto úpravy zcela změnily
původní krajinu kolem řeky
v těchto místech k nepoznání.

Nejkrásnější úsek toku se
zachoval mezi Královským Po-
říčím a Karlovými Vary. Řeka
se zde prodrala Slavkovským
lesem a vymodelovala hluboký
kaňon. Dnes je úsek u Starého
Sedla chráněn jako přírodní
památka Údolí Ohře. Na úbo-
čích kaňonu se nachází v Čes-
ku velmi unikátní pseudokra-
sové dutiny a závrty. Najdeme
zde zhruba dvě desítky jesky-
ní, z nichž největší Cikánka je
významným nalezištěm zka-
menělých třetihorních rostlin.
Na pravém břehu nad řekou se
nachází silně zvětralý skalní
trůn zvaný Kazatelna. Jedná se
o jakési sedadlo se schůdky vy-
tesané do pravobřežní skály.
Traduje se, že to bývalo dávné

kultovní místo, na němž lidé
uctívali vodní božstvo řeky
Ohře.

Velká kumulace bizarních
skalních útvarů a nerostné bo-
hatství regionu Kovářky a Ko-
zích hřbetů našly odraz v čet-

nýchtajuplnýchhistorkách.Je
zde mnoho zavalených štol
a skal se záhadnými nápisy
a značkami. Některá znamení
jsou středověkými symboly
Benátčanů, prospektorů dra-
hých kamenů a kovů.

Náš výlet můžeme zakončit
občerstvením ve Svatošských
skalách. Romantická skupina
skal, která připomíná zkame-
nělý svatební průvod, poskytla
v minulosti inspiraci mnoha
umělcům. Pověsti o Svatoš-
ských skalách zpracovali na-
příklad Johann Wolfgang Go-
ethe, Theodor Körner, bratři
Grimmové či Vilém Mrštík.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Řeka Ohře
vznikla přibližně před 20 miliony
lety, kdy se zvedaly Krušné hory
a prohlubovala se údolí. Z jezer,
později průtočných, se začal tvo-
řit aktivní tok. Vlivem intenzity
toku a následné eroze se neu-
stále měnilo podloží koryta řeky.
Vznikala slepá ramena, kterých
bylo ještě do konce předminulé-
ho století na Ohři nespočet. Člo-
věk však začal regulovat tok, sta-
rá ramena, která jsou význam-
ným biotopem, zasypával. Ně-
kolik ramen se nachází mezi Kyn-
šperkem a Sokolovem. Z bota-
nického hlediska patří řeka Ohře
k jedněm z nejzajímavějších u nás.
Mezi botaniky je nazývaná „kve-
toucí“ řekou. Vyskytují se tu i ve-
lice vzácné rostlinné druhy.
Ohře se dříve také nazývala Ohara, Oharka a německy Eger. Její jméno je pravděpodobně odvozeno od keltské-
ho Agara, což znamenalo lososí řeka. Řeka je dlouhá 316 km (z toho 247 km v České republice). Pramení v Ba-
vorsku pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny. Pramen se nachází blízko města Weißenstadt (asi
35 km od Chebu). Až do Kadaně protéká kopcovitou krajinou, po průtoku Nechranickou přehradou vytváří čet-
né meandry. Po Vltavě je Ohře v Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe, do kterého se vlévá v Li-
toměřicích.
Řeka patří mezi pět nejčistších řek v Česku. Její voda se využívá na zavlažování a k získávání vodní energie. Na je-
jím toku byly postaveny dvě přehradní nádrže: Skalka z roku 1964 a Nechranice z roku 1968.

Foto: Miroslav Landa

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Cheb, Nebanice, Kynšperk nad Ohří, Dasnice, Hlavno, Sokolov, Královské
Poříčí – Statek Bernard, Loket, Svatošské skály, Karlovy Vary
Koupání:
Sokolov – bazén, Sokolov- areál Michal (5 km z centra po trase 2017)
Cykloservisy na trase:
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary
Vlakové zastávky po trase:
Cheb, Nebanice, Kynšperk, Dasnice, Hlavno, Citice, Sokolov, Královské
Poříčí, Loket, Doubí, Karlovy Vary
Doporučená mapa:
Karlovarský kraj – Cyklistická mapa 1:75000, vydání 2014
Odkazy: www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
www.zivykraj.cz, www.autobusy-kv.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/fce0015157/
Na cestách a stezkách, kde se cyklisté a pěší pohybují společně,
dbejte zvýšené opatrnosti, před míjením zpomalte a buďte k sobě
vzájemně ohleduplní, zvláště pokud na kole či pěšky jdou či jedou
děti nebo senioři.

Start: Cheb
Cíl: Karlovy Vary
Délka: 65 km
Náročnost: lehká
Vhodné kolo: všechna kola

SKORO SAMÁ ROVINA, jen občas malé stoupání – to láká k Ohři většinu cyklistů, včetně těch dálkových.
Foto: Radka Žáková

Příští pátek: Partyzánskou
stezkou podél Zbirožského potoka

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 spo-
lupráci s regionálním informačním
portálem pro cyklisty plzenskona-
kole.cz.

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/fce0015157/

HRAD Loket. Foto: Miroslav Landa

KDYŽ SE Ohře rozběsní. Foto: Miroslav Landa

NEBANICE Kyselka Anita. Foto: Miroslav Landa

MOST přes Ohři na novém úseku u Chebu. Foto: Miroslav Landa

MEANDR kvetoucí řeky Ohře. Foto: Miroslav Landa


