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Krajem porcelánu za kostelíky sv. Michaela a sv. Urbana

Dnešní výlet začneme i skon-
číme v Karlových Varech na
Dolním nádraží. Trasa vede
po značených trasách, pře-
vážně pro nemotorovou do-
pravu, takže je vhodná pro dě-
ti, pokud si však poradí s ná-
ročnějšími, byť zpevněnými
cestami a s větším převýše-
ním. Budeme projíždět po tra-
sách č. 6, 2227, 2012 a 2009.

Do Chodova
– města porcelánu
Z Dolního nádraží se vydáme
na Chebský most a za řekou
odbočíme vlevo k řece. Proti
proudu se pak držíme trasy
číslo 6. U Varyády na Dvor-
ském mostě se napojíme na
trasu 2227, ale musíme asi 300
metrů po frekventované ulici.
Pak odbočíme kolem dostiho-
vého závodiště a mezi domy
prokličkujeme na ulici 1. máje
a z nejhoršího jsme venku.
Projíždíme kolem první por-
celánky Benedikt, která je vý-
znamná hlavně výrobou ho-
telového porcelánu. Trasa
2227 nás dál povede přes Hor-
ní Dvory a Jenišov do Chodo-
va, kde se napojíme na trasu
2012. Po ní pokračujeme smě-
rem na Novou Roli.

I Chodov je proslaven výro-
bou porcelánu. Ve městě byly
v provozu tři manufaktury na
porcelán. Nejznámější z nich
byla pobočka nejstarší porce-
lánky v Čechách – Haas & Czj-
zek z Horního Slavkova, a zde
v Chodově se vyráběl známý
růžový porcelán. Chodov na-
bízí návštěvníkům několik
zajímavých památek, napří-
klad kostel sv. Vavřince, kte-
rý se neustále potýká s pohy-
by podloží a musel být mno-
hokrát opravován.

Přes Smolnickou
výsypku
Hned za Chodovem projíždí-
me areálem Bílá voda, který
vznikl na Smolnické výsypce.
Název vznikl díky bílému za-
kalení vody vlivem kaolino-

vých zbytků v půdě. Kolem
vodní plochy najdete dětské
hřiště i občerstvení. V létě bý-
vá instalován ponton pro sko-
ky do vody. Bílá voda bývá ob-
líbená i mezi potápěči a rybá-
ři. V severozápadní části vý-
sypky probíhá stále, jako na
jediné sokolovské výsypce
ještě sypání materiálu z lomů
Jiří a Družba, které by mělo
být ukončeno v roce 2017. Tra-
sa 2012 nás vede kolem vody
po okraji výsypky, místy s do-
cela prudkým stoupáním

a pak klesáním směrem na
Novou Roli.

Bohemia – slavná
porcelánka se
smutnou minulostí
Přejedeme přes starou
Nejdeckou silnici a kolem no-
vorolské porcelánky se dosta-
neme k rozcestí u nádraží.
Před nádražím v malém par-
číku si můžeme všimnout ne-
nápadného pomníčku. Je to
památka na nedaleký kon-
centrační tábor (1942-45). Ten
tu zřídila SS na žádost tehdej-
šího ředitele porcelánky Bo-
hemia Heinricha Hecht-
fischera, aby měl k dispozici
levnou pracovní sílu. Porce-
lánka vyráběla velmi kvalitní
porcelán, podobný německé-
mu Rosenthalu, a to pro ar-
mádu. Výrobky se používaly
jako dary pro čerstvě ženaté
příslušníky SS. Jediný, kdo
znal tajemství výroby kvalit-
ní glazury, byl jen ředitel. Ten
byl za spoluvinu na smrti věz-
ňů z tábora pak odsouzen
k trestu smrti. Ale před tím
byla Heinrichu Hechtfische-
rovi nabídnuta milost s mož-
ností odchodu do Německa,
pokud předá výrobní tajem-
ství krystalických glazur. To
ale odmítl a tak si tajemství
novorolského porcelánu vzal
sebou do hrobu.

K románskému
kostelíku
Od nádraží dál pokračujeme
po trase 2009 a na předměstí se
už dostáváme k prvnímu cíli
našeho výletu. Kostel sv. Mi-
chaela v Nové Roli je cennou
církevní památkou Karlovar-
ska a byl zařazen do staveb-
ních historických památek ve
slohu románsko-raně gotic-
kém. Návštěva kostelíka je
možná po domluvě s panem
Heringem na tel: 606 633 732.
Od kostela pak pokračujeme
po samostatné naučné cyk-

lostezce. Stále se držíme trasy
2009. Pokud máte s sebou i dě-
ti, určitě je potěšíte návštěvou
ekofarmy Kozodoj před Sta-
rou Rolí. Je ale také potřeba
předem zavolat na mobil 608
981 814 (nejlépe po 14. hodině).

Projedeme přes centrum
Staré Role, kolem nádraží
a pokračujeme údolím Rola-
vy. Po levé straně uvidíme za-
mřížované vstupy do prů-
zkumné štoly Bažantí vrch
a po chvilce už jsme u rekre-
ačního areálu Rolava. V areá-
lu je k dispozici inlajnová drá-
ha, koupaliště, dětské hřiště
a další atrakce.

Sv. Urban
– pamatuje první
Slovany
Před námi už je druhý cíl naší
cesty, a to kostelík sv. Urbana.
Stojí na vršku nad stanicí
hasičů na Sokolovské ulici.

Dostaneme se k němu pěšinou
od autobusové zastávky Ke-
ramická škola.

Předrománský kostelík tu
pravděpodobně stál již na
konci 10. století, tedy ještě
před založením Karlových
Varů. I když byli Slované pře-
devším zemědělci, tak zdejší
obyvatelé se patrně živili lo-
vem ryb a tak z pohledu oby-
vatel hradiště to byli rybáři
a odtud dostala osada jméno
Rybáře.

Vrátíme se pak na cyklo-
stezku a po ní pokračujeme až
na počátek naší trasy.

Ukončit své putování mů-
žeme ve vodácké hospůdce
Ohře, a tak trochu i oslavovat.
Letos to je totiž už 1210 let od
první zmínky o řece Ohři
v historických pramenech.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Karlovy Vary, Dolní
nádraží
Délka: 30 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské

Užitečné informace:
Občerstvení na trase:
Chodov, Nová Role, Stará Role, Karlovy Vary
Cykloservisy: Chodov, Nová Role, Stará Role, Karlovy Vary
Vlakové zastávky po trase:
Chodov, Nová Role, Stará Role, Karlovy Vary
Doporučená mapa:
Karlovarský kraj – Cyklistická mapa 1:75000, vydání 2015
Odkazy na další informace:
www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nova-role-kostel-sv-michaela/
www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/rybare-kostel-sv-urbana/
www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
www.zivykraj.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/f6a2177098/

Trasu připravil
Miroslav LANDA,
krajský značkař
cyklotras Klubu
českých turistů v
Karlovarském kraji
a správce karlo-
varského cyklo-
portálu

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

Příště: Za divočinou do samého
nitra Bavorského lesa

Kostel sv. Michaela
patří k nejstarším církevním památkám v
Čechách. Původní kaple byla postavena v
letech 1240-1255. Úpravy kostela do dneš-
ní podoby provedli Nosticové v roce 1781.
Po roce 1945 byl kostel několikrát po-
škozen opakovanými povodněmi rozvod-
něné Rolavy. Nejvíce utrpělo vnitřní zaří-
zení kostela v r. 1961, kdy došlo k zapla-
vení chrámové lodě radioaktivním bah-
nem. V roce 1990 vznikla „občanská ini-
ciativa“ na obnovu kostela. Skupina no-
vorolských občanů pod vedením Jana He-
ringa zahájila rozsáhlé práce na celkové opravě kostela a úpravě jeho oko-
lí. O Vánocích v roce 1991 byl kostel prvně zpřístupněn veřejnosti. Sv. Mi-
chael je údajně jedinou postavou v Bibli, která má „titul“ archanděl a zna-
mená něco jako „vůdce andělů“. Je patronem vysoko položených míst, vo-
jáků a policistů.

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/f6a2177098/

VĚTŠINA výletu vede po upravených šotolinových cestách . Foto na stránce: Miroslav Landa

Kostel sv. Urbana
Historický vývoj této stavby je zahalen mno-
ha tajemstvími. Především o době vzniku a
době až do počátku 16. století nejsou o té-
to stavbě žádné písemné zmínky. První pí-
semná zmínka o osadě Rybáře a kostelu sv.
Urbana pochází až z roku 1511. Zajímavé je
i zasvěcení kostela svatému Urbanovi. Toto
zasvěcení je u nás málo používané a není zná-
mé před rokem 1435. Urban I. (svatý) byl
17. papež a sv. Urban (25. května) je zob-
razován s vinným hroznem a někdy i s me-
čem. Je patronem vinařů. Po roce 1945 do-
šlo k postupnému pustnutí kostela. Ná-
sledně byl kostel přeměněn na památník Rudé armády a na věži byla mís-
to kříže osazena rudá hvězda. V roce 2009 poté zakoupil zchátralý objekt
bývalého kostela podnikatel Milan Laštůvka z Tašovic, došlo k oddlužení pa-
mátky, bylo založeno Občanské sdružení pro záchranu kostela sv. Urbana
v Karlových Varech a roku 2010 byla započata postupná rekonstrukce té-
to památky.

BIOFARMA Kozodoj.

CYKLOSTEZKA v Nové Roli.

K. VARY – areál Rolava.

NOVÁ ROLE – památník koncentračního tábora.


