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Za Čertovým kamenem údolím Kosího potoka

Cestu za touto pověstí zahájí-
me v Mariánských Lázních. V
blízkosti nádraží najedeme na
cyklotrasu 2137, která nás pro-
vede městem. Z rozcestí cyk-
lotras u Ferdinandova pra-
mene zvolíme trasu 2284 a bu-
deme stoupat ulicí Pod Pano-
ramou k miniaturparku Bo-
heminium. Cestu si můžeme
zpestřit návštěvou rozhledny
Hamelika a vrcholu lyžařské
sjezdovky, odkud je pěkný po-
hled na Mariánské Lázně.
Před vrcholem stoupání poje-
deme okolo daňčí obory. Po-
kud do programu zahrnete i
prohlídku parku Bohemini-
um, uvidíte zmenšeniny sta-
vebních památek z celé České
republiky, jako například
Červenou Lhotu. Ještěd, Ba-
biččino údolí nebo Lednici. Od
vstupu do parku se vrátíme
kousek zpátky a budeme po-
kračovat po silnici s cyklotra-
sou 2138 směrem na Vlkovice a
Martinov. Na křižovatce nad
Martinovem se tato cyklotra-
sa větví na dvě části a my zvo-
líme alternativu 2138A. Proje-
deme Martinovem a sjedeme
na lesní cestu údolím Jilmo-
vého potoka. U samoty Buch-
tál se Jilmový potok vlévá do
Kosího potoka a podél něj po-
jedeme následujících 10 kilo-
metrů. Příroda je tu opravdu
nádherná. Tady stojí za to
zvolnit a rozhlížet se. Údolí le-
mují zelené stráně a potok
meandruje údolními nivami.
U cesty narazíme na pozůstat-
ky starých mlýnů a z lesa se
náhle vynoří stará chalupa.
Občerstvit se můžeme vodou z
pramene Čiperka. Čekají nás
tady také dva dobře sjízdné
brody.

Cesta s trasou 2138 nás do-
vede do Michalových Hor. Ta-
to obec má bohatou hornickou
minulost. V okolí je několik
opuštěných šachet na želez-
nou rudu a v centru obce stojí
budova bývalého báňského
úřadu. Jako první se v této ob-
lasti objevili lidé už někdy
v pravěku.

V první desítce století na-
šeho letopočtu zde vznikla
osada zvaná Poříčí. Stála ně-

kde v místech, kde je dnes bý-
valá papírna. O tom, že už ten-
krát lidé věděli o místním ne-
rostném bohatství, svědčí i
nálezy stříbrné strusky, které
zde odhalil archeologický
průzkum. Oficiálně se zde za-
čalo těžit stříbro ještě dřív než
v Jáchymově.

Osada Poříčí byla pobořena
někdy za husitských válek. Na
jejím místě byla později vy-
stavena ves, která se měnila až
v město. Dnes tu žije jen něko-

lik desítek obyvatel. Zdejší
hospoda je jedinou možností
občerstvení na trase, bývá
však otevřená jen o víken-
dech.

Z Michalových Hor zvolíme
trasu 2205, která vede souběž-
ně se zelenou turistickou
značkou po asfaltové cestě po
okraji lesa. Na silnici č. 201 se
dáme vpravo, přejedeme přes
Kosí potok na opačnou stranu
údolí a hned za mostem odbo-
číme ze silnice doleva na ka-
menitou lesní cestu. Po nece-
lých dvou kilometrech nejpr-
ve spatříme vlevo za potokem
pozůstatky rozlehlého České-
ho mlýna. Po chvíli staneme u
skalního útvaru Čertovka, ke
kterému se váže úvodní po-
věst. Souběh tras 2205 a 2206
nás převede přes starý most na
levou stranu potoka, kudy po-
jedeme ještě asi kilometr. Od
Kořenského mlýna strmým

stoupáním opustíme údolí
Kosího potoka. V sedle se tady
asi udrží jen málokdo, ale
stoupání není dlouhé. Do osa-
dy Kořen přijedeme polní ces-
tou, lemovanou alejí mladých
ovocných stromů.

V 18. a 19. století existovala
v Kořenu silná židovská obec.
Obecní dům (dnes první dům
při silnici od Stanu), vystavě-
nýv1.pol.19.stol.,mělvesvém
prvním patře synagogální sál.
Další připomínkou židovské-
ho osídlení je židovský hřbi-
tov, ležícínaprudkéstránipod
vsí. Ten sloužil až do roku 1922
pro pohřby z Lestkova, Čer-
nošína a okolí. Rekonstrukce
hřbitova proběhla v roce 2004.

Střed vsi tvoří areál býva-
lého panského dvora se zá-
mečkem. Do zdi zámeckého
parku je začleněna kaple sv.
Jana Nepomuckého. Z obce,
kde bývala škola, dvě hospo-

dy, dva obchody, trafika, tři
krejčí, obuvník a kovárna, se
po roce 1945 stala osada, vyu-
žívaná převážně k rekreaci.

Z Kořenu budeme pokračo-
vat po cestě se souběhem cyk-
lotras 2205 a 2206 a přejedeme
mělké údolí Kořenského po-

toka. Na rozcestí trasa číslo
2205 odbočí vpravo a my bu-
deme pokračovat po trase čís-
lo 2206 polní cestou do Olbra-
mova. Své jméno získala tato
obec po neznámém Olbramovi
či Wolframovi. Obec se roz-
kládá kolem nepravidelné
návsi s rybníčkem. Před čp. 27
stojí pod kaštany barokní sou-
soší Svaté rodiny z roku 1757.
V ohradní zdi bývalého pan-
ského dvora stojí kaple sv. Ja-
na Nepomuckého.

Cyklotrasy číslo 2206 se bu-
deme držet až do cílových
Konstantinových Lázní, kam
pojedeme přes Zádub a Koka-
šice. Před Kokašicemi překo-
náme u Balcarova mlýna údo-
lí potoka Hadovky. Komu ješ-
tě zbyde dost sil, může vyjet na
zdáli viditelný vrch Krasíkov,
který tvoří dominantu celého
Konstantinolázeňska. K ná-
vratu využijeme motoráček
bezdružické lokálky.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start: Mariánské Lázně
Cíl: Konstantinovy Lázně
Délka: 38 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové a horské

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 „Panenkou
Skákavou“ v poutním kostele
u obce Skoky

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Mariánské Lázně, Michalovy Hory, Kokašice, Konstantinovy Lázně
Cykloservisy na trase:
Mariánské Lázně: Sport Jiří Blažek (www.sportblazek.cz ), Sport Bílek
(www.sport-bilek.cz)
Dostupnost vlakem: Mrázov, Konstantinovy Lázně, Bezdružice
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/dc9f160633/
Trasa výletu vede částečně po turistických trasách bez značení
cyklotrasy. Dbejme tu pozornosti, zejména při sjezdech.
Pěší turisty nesmíme na kole ohrozit!

Čertův kámen
V blízkosti Tomšova Mlýna na
pravém břehu Kosího potoka se
před lesem volně a vysoko k ne-
bi tyčí mohutný žulový kámen.
Pověst vypráví: „Když ještě
kdysi čert na zemi strašil, rád
zašel také na půvabný Kosí po-
tok, aby se vykoupal v jeho čis-
té vodě. Jako sedadlo si pře-
nesl velký žulový balvan a od-
ložil jej na okraj potoka. Jed-
nou na něm seděl a šplíchal
svým kopytem v příjemné chla-
divé vodě. Tu zazněl zvonek
kostelníka z Otína, který do-
provázel cestou na zaopatření
svého pána do Tomšova Mlý-
na, protože mlynář z Tomšova Mlýna byl vážně nemocen a prosil o svaté pomazání. Když šel kněz se svá-
tostí okolo, vyskočil čert a hodil ten veliký kámen po něm. Balvan však letěl velkým obloukem na stranu
a spadl daleko od kněze vzdálen na zem u lesa. Čert vyrazil zlostné zabručení, vypařil se a už nikdy ne-
přišel.“ Úryvek z knihy Náš rodný kraj vydané Prof. Dr. Lerchem v roce 1937

BROD u soutoku Jilmového a Kosího potoka. Foto: Jiří Bízek

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na:http://www.cykloserver.cz/f/dc9f160633/

KOSTEL v Michalových Horách. Foto: Jiří Bízek

PRAMEN u Kosího potoka.
Foto: Radka Žáková

SOCHA sv. trojice v Olbramově.
Foto: Jiří Bízek

ROZHLEDNA Hamelika.
Foto: Jiří Bízek

KAPLE na návsi v Kořenu. Foto: Jiří Bízek

VESNICKÁ stavení v miniaturparku Boheminium. Foto: Jiří Bízek


