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Na kole do Slavkovského lesa na bájnou horu Krudum

I když je dnešní výlet trochu
náročnější, bude opravdu za-
jímavý. Vystoupáme na roz-
hlednu Krudum cestou kolem
Moučných pytlů, popraviště a
kolem kostela sv. Mikuláše.
Pak se vrátíme kolem jezera
Michal a hradu Loket zpět do
výchozího místa.

Výlet začneme v Doubí u
Karlových Varů, kde je za-
stávka vlaku na trati Karlovy
Vary – Mariánské Lázně a
okružní výlet tam také ukon-
číme. Dostaneme se sem také z
karlovarského Dolního ná-
draží po cyklotrase 2017, po
které budeme z Doubí i po-
kračovat. Zpočátku nás čeká
náročné stoupání na Kozí
vrchy. Asi kilometr za Bor-
skou hájovnou po levé straně
na Jelením vrchu je na vršku
několik bizarních skal, které
podle svého vzhledu dostaly
název Moučné pytle. Vznikly
mrazovým zvětráváním vr-
cholové žulové skály. Z dáv-
ných dob se dochovala pověst,
že se jedná o zkamenělý ná-
klad lakomého sedláka.

Pokračujeme po trase 2017 a
před sjezdem do Horního
Slavkova se nám vpravo na
nedalekém Šibeničním vrchu
objeví kruhová kamenná
stavba. Asi tušíte, že se jedná o
středověké popraviště. Po-
chází z roku 1598, kdy městská
práva dávala Hornímu Slav-
kovu soudní pravomoc, a pro-
tože se město rychle rozrůsta-
lo a mezi nově příchozími bylo
mnoho nepoctivců a lidí s ne-
valnou minulostí, bylo nutné
zde zřídit i popraviště. Celým
Slavkovem projedeme po tra-
se 2017 a na Horním náměstí
můžeme omrknout typické
budovy Sorely z 50. let minu-
lého století.

Trasa nás přivede do osady
Třídomí a asi 600 metrů za ní
přijedeme k hájovně. Tam na-
ši cyklotrasu opustíme bude-
me pokračovat po zelené trase
přes Milíře do kopce zpevně-
nou cestou na vrchol hory
Krudum.

Z bývalé kamenné rozhled-
ny je zde už jen deska s infor-
mací o bývalé Kempfově roz-
hledně.

Vrátíme se pak zpět po stej-
né cestě k třídomské hájovně a
pokračujeme dál po cyklotra-

se 2017 až na rozcestí u koste-
la. Tam můžeme odbočit ke
zbytkům kostela sv. Mikulá-
še. Je vzdálený jen necelých
200 metrů. Již několikeré ge-
nerace si v tomto kraji vyprá-
vějí pověsti o bájném kostele
svatého Mikuláše pod vrchem
Krudum. Nesmírné bohatství,
které pod ním má ležet, nedalo
spát mnohým hledačům po-
kladů, kteří jeho okolí překo-
pali skrz naskrz. Mnozí histo-
rici pochybovali o jeho exis-
tenci, protože nebyly důkazy,
že pod Krudumem kostel
opravdu stál. Až v roce 2000 se
pustili archeologové do se-
riózního průzkumu nenápad-
ného pahorku uprostřed lesa.
A skutečně narazili na po-
zůstatky raně gotické stavby,
která s největší pravděpodob-
ností skutečně byla kostelem.
Archeologům stále není jasné

proč na tomto návrší, pod Kru-
dumem vlastně kostel stál.
Domnívají se, že v blízkém
okolí mohla stát osada nebo
pevnost, která chránila sta-

rou obchodní stezku. A tak je
tohle krásné místo dodnes za-
haleno mystickým tajemnem
a je to z hlediska mytologie

nejzajímavější místo v Karlo-
varském kraji. Před nedáv-
nem se tu po 500 letech konala
opět mše.

Trasa 2017 se dál začíná sva-
žovat do údolí. Sjedeme přes
Hruškovou, kolem jezera Mi-
chal a odtud již po cyklostezce
do Sokolova. Zbytek cesty už
vede po cyklostezce Ohře (tra-
sa číslo 6) do Karlových Varů
kolem hradu Loket a maleb-
ným kaňonem přes Svatošské
skály do cíle našeho výletu v
Doubí.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Hora Krudum 838 m n.m.
Význam této mystické hory pro celý zdejší kraj je tak vel-
ký, že se nedá pominout. Celá oblast v okolí Horního Slav-
kova, Krásna a Lokte je s tímto místem velice úzce spja-
ta. Váže se k ní velké množství pověstí. Zajímavé je pro-
pojení některých pověstí o Krudumu s realitou. Příkla-
dem je třeba legenda o sídle Mikuláše na Krudumu. Pů-
vodní němečtí obyvatelé zdejšího kraje vyprávěli dě-
tem, že v předvečer svého svátku sestupuje Mikuláš ze
svého domova na Krudumu za dětmi. Hodné odměňuje
dárky, zlobivé strká do pytle a odnáší na Krudum. Tato le-
genda má zcela zjevné propojení s gotickým kostelem
svatého Mikuláše, který ve středověku stával na úpatí
hory, na křižovatce cest, mezi obcemi Hrušková, Tří-
domí a Nadlesí.
Na západnějším z vrcholů můžete najít pozoruhodný ka-
menný patník, nazývaný místními lidmi Francouzský ká-
men.
Na nejvýchodnějším vrcholu stávala Kempfova roz-
hledna. Jméno nesla po lékaři Andreasi Kempfovi, ro-
dákovi ze samoty Lán (Hub) u Krásna, který se jako ma-
lé dítě s rodiči přestěhoval do Třídomí. Vystudoval lé-
kařskou fakultu ve Vídni, kde se potom také stal vrch-
ním lékařem na tereziánské akademii. Na svůj rodný kraj
však nikdy nezapomněl a věnoval mu své prózy, psané
v chebském dialektu. Zemřel 2. 5. 1929. Místní lidé na Dr. Kempfa nezapomněli a 11. 9. 1932 mu zde postavili ka-
mennou rozhlednu, jež se záhy stala jednou z nejoblíbenějších v kraji. Po druhé světové válce však její význam upa-
dal, přestala být udržována, až v sedmdesátých letech zanikla úplně. V roce 2008 byla na místě rozhledny po-
stavena šedesát metrů vysoká ocelová monitorovací věž Českého telekomunikačního úřadu s rozhlednovým pa-
trem ve výšce 30 metrů. To je volně přístupné od dubna do října po točitém schodišti o 151 schodu.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Horní Slavkov, Sokolov, Královské Poříčí, Loket, Svatošské skály
Koupání:
Sokolov – bazén, Sokolov- areál Michal
Cykloservisy na trase:
H.Slavkov, Sokolov, Loket
Vlakové zastávky po trase:
Sokolov, Královské Poříčí, Loket, Doubí, Karlovy Vary
Doporučená mapa:
Karlovarský kraj – Cyklistická mapa 1:75 000, vydání 2014
Odkazy: www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
www.zivykraj.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/2da2158664/
Trasa výletu vede částečně po turistických trasách bez značení
cyklotrasy či po stezkách pro pěší i cyklisty. Dbejme tedy pozornos-
ti, zejména při sjezdech. Pěší turisty nesmíme na kole ohrozit!

Start a cíl: Karlovy Vary–Doubí
Délka: 55 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: horské a trekové

Příští pátek:
Za Vchynicko – Tetovským
plavebním kanálem

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.

SLAVKOVSKÝ LES nabízí cyklistům hlavně krásné lesní partie cest. Foto: Radka Žáková

PODROBNÉ vedení linie trasy najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/2da2158664/

NÁVŠTĚVNÍCI vystupují na věž za každého počasí. Foto: Petr Drahoš

OBNOVENÉ základy kostela sv. Mikuláše z pohledu věže. Foto: Petr Hejl

PAMÁTNÍK na bývalou kamennou rozhlednu je umístěn nedaleko
současné věže. Foto: Miroslav Landa

SMĚROVKA, která nás vede k rozhledně nejkratší cestou, rozhodně
není určena cyklistům. Foto: Miroslav Landa

STOUPÁNÍ na Kozí vrchy. Foto: Petr Hejl


