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Za čerty do tajemného žlutického podzemí

Dnešní výlet zahájíme netra-
dičně v cíli, tedy ve Žluticích a
ukončíme v Karlových Va-
rech na Dolním nádraží. Do
Žlutic se dostaneme nejlépe
vlakem z Karlových Varů, ne-
bo i Mariánských Lázní s pře-
stupem v Bečově nad Teplou.
Výlet začneme prohlídkou
žlutického podzemí a pak se
vydáme po značených trasách
2279, 2233 a 2288 do Karlových
Varů. Trasa vede většinou
mimo komunikace pro moto-
rovou dopravu, takže je vhod-
ná i pro zkušenější děti.

Žlutické podzemí je pří-
stupné ze dvou míst, z muzea
č.p. 1 a pak z č.p. 249 s názvem
Pekelné sklepy (průchodem u
veřejné telefonní budky). Mu-
zeum i soukromá společnost
Pekelné sklepy provozují od-
lišné části žlutického podze-
mí. Zatímco v Muzeu se do-
zvíte o historii a účelu sklepů,
tak Pekelné sklepy jsou zamě-
řeny spíše na zábavnou formu
prohlídky se zaměřením na
různé čertoviny. Prohlídky v
Pekelných sklepích jsou
vhodné pro malé i velké ná-
vštěvníky. S průvodcem na-

hlédneme do života čertů a
přesvědčíme se, že pekelníků
není třeba se bát.

Upozornění! V současné
době se ve sklepích pod muze-
em opravuje elektrické osvět-
lení a vstup je zde omezen.
Proto se před návštěvou in-
formujte v místním infocent-
ru nebo na tel: 739 204 982.

Vstup do muzea ale omezen
není a otevřeno mají od středy
do neděle v době 9-12 a 13-17
hodin. Pekelné sklepy mají
otevírací dobu v červenci a
srpnu od úterý do neděle, pro-
hlídky jsou vždy v 10, 11, 13, 14,
15 a 16 hodin. Prohlídka trvá
asi 40 minut. Info na tel: 774
101 124. Telefonicky je možné
se domluvit na prohlídku i v
červnu a září.

Do Bochova
na Hartenštejn
Návrat do Karlových Varů
povede po značených trasách,
a tak vyjíždíme po trase 2279
přímo od kašny z náměstí.
Stoupáme z náměstí na silni-
ci, po které musíme překonat
2 kilometry spolu s dopravou,
a pak už odbočíme na Ratiboř.
Až do Polomi se držíme naší
trasy. Cesta zde vede trochu
náročnější lesní cestou. V Po-
lomi odbočíme vpravo na tra-
su 2233, která nás povede až do
Bochova. Asi kilometr před
Bochovem po levé ruce uvidí-
me na vršku monumentální
válečný pomník. Vede k němu

štěrková cesta, a je od něj pěk-
ný výhled do okolí.

Pokud nám dosud nevyšel
čas na občerstvení, můžeme
se najíst v Bochově na náměs-
tí v restauraci pod radnicí.
Tam si můžeme i půjčit klíče
od vyhlídky na hradě Harten-
štejn, a pokud máme dost ča-
su, můžeme se zajet podívat
na opravený hrádek nad měs-
tem. Z náměstí jsou to jen 2 ki-
lometry po červené, musíme
ale překonat 100 výškových
metrů. I odtud je krásný vý-
hled na město a široké okolí.

Lesními stezkami
do lázní Karla IV.
Z Bochova pak pokračujeme
opět po silnici po trase 2288,
ale už jen s mírným provo-
zem. V Německém Chloumku
pak odbočíme na Dlouhou
Lomnici a Pilu. Nebo můžeme
zvolit druhou variantu trasy,
když v Německém Chloumku
neodbočíme a budeme pokra-
čovat ještě další kilometr po
silnici a napojíme se na trasu
2034, která nás povede po pěk-

ných lesních cestách také do
obce Pila. Obě trasy jsou stej-
ně dlouhé a obě zajímavé. Pak
už pokračujeme zase trasou
2288 do Kolové a nedaleko od
Karlovarského letiště odbočí-
me do lázeňských lesů. Pří-
jemným klesáním se dostane-
me až do lázeňského centra
Karlových Varů přímo k
Vřídlu. A když už jsme dnešní
výlet zaměřili na podzemí, tak
i zde pod Vřídlem je možnost
navštívit podzemní prostory.
Prohlídky probíhají v sezoně
denně od 11 do 17 hodin a in-
formace vám podají v poklad-
ně v patře pavilonu Vřídelní
kolonády nebo na tel. čísle
355 321 171.

Trasa 2288 pak pokračuje
kolem Thermálu až k Dolní-
mu nádraží.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start: Žlutice
Cíl: Karlovy Vary, Dolní nádraží
Délka: 40 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horská nebo
turistická kola (cross, trek)

Užitečné informace:
Občerstvení na trase:
Žlutice, Bochov, Kolová
Cykloservisy: Karlovy Vary
Vlakové zastávky po trase:
Žlutice, Karlovy Vary
Doporučená mapa:
Karlovarský kraj – Cyklistická mapa 1:75 000, vydání 2015
Odkazy na další informace:
http://kvmuz.cz/
http://www.pekelnesklepy.cz/
http://www.splzak.cz/
www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
www.zivykraj.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/f24f182057/

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 spolupráci s regionálním infor-
mačním portálem pro cyklisty
plzenskonakole.cz

Příště:
Za drakem do Furth im Waldu

Žlutické podzemí
Téměř pod celým náměstím a jeho
okolím jsou rozsáhlé podzemní
chodby a sklepy. Sklepy byly bu-
dovány celá staletí k uskladnění po-
travin a piva, ale také jako bez-
pečný úkryt pro lidi a majetek v pří-
padě válek nebo požárů. V někte-
rých místech jsou sklepy i dvou-
podlažní. Stáří sklepů je různé. Od
středověkých gotických až po skle-
py z 19. století. Zpřístupnění a opra-
vy podzemí probíhají s přestávka-
mi od 70. let minulého století. Nej-
prve se úpravy dělaly pro účely teh-
dejší civilní obrany. Pak projektanti
přišli s nápadem, propojit tyto skle-
py s původním odvodňovacím sys-
témem. Bylo nutno vyrazit doda-
tečnou chodbu ve skále v délce 14
metrů asi 8 metrů pod vozovkou v
Karlovarské ulici od muzea pod budovu policie. Skála byla v této hloubce vel-
mi tvrdá, takže dělníci (spíše tedy horníci) museli použít nejen sbíječky,
ale také částečně odstřely. Po propojení teče voda do hlavní chodby, kte-
rá prochází od bývalého zámku, pod náměstí. V podzemí muzea zbyla ma-
lá studánka, kam nyní návštěvníci házejí drobné mince pro štěstí. Velké sta-
rosti byly s domem č. p. 65 v ulici Obránců míru. Polovina domu se pro-
padla do dvoupatrových sklepů, kde probíhala oprava. Bylo to však v ne-
děli, kdy se v podzemí nepracovalo a také majitel objektu byl mimo dům.
Všechno, co se propadlo, muselo být vyhrabáno a sklepy vyčištěny. Část do-
mu nad těmito sklepy se již neobnovila.
Podzemí si dosud zachovala některá tajemství. Do dnešního dne například
hydrologové nezjistili, kde ve spodní části města ústí původní středověká ka-
nalizace. Těch neznámých je však mnohem víc.

ŽLUTICKÉ PODZEMÍ.
Foto: Radovan Smokoň

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/f24f182057/

NA CESTU do Pekel je lepší se vydat s úsměvem. Foto: Radka Žáková

PEKELNÍCI v akci. Foto: Radovan Smokoň

VÝHLED NA BOCHOV od válečného pomníku. Foto: Miroslav Landa

HRAD HARTENŠTEJN u Bochova. Foto: Miroslav Landa

ŽLUTICKÉ MUZEUM. Zdroj www.kvmuz.cz

KARLOVARSKÉ VŘÍDLO je nej-
teplejší pramen v ČR.

Foto: Miroslav Landa

BOCHOVSKÝ VÁLEČNÝ pomník.
Foto: Miroslav Landa


