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Za Motýlím domem a nejkrásnějším hradem Chebska

Náš výlet začínáme ve Fran-
tiškových Lázních před ná-
dražím a večer se sem opět
vrátíme. Samotné město se
svými parky by stálo za pro-
hlídku, ale dnes jsme tady ja-
ko cykloturisté, tak do sedel!
Odjíždíme po červené turis-
tické značce směrem na Žiro-
vice a zanedlouho přijedeme
k první dnešní pozoruhod-
nosti – Motýlímu domu. Mů-
žeme si prohlédnout sbírku
tropických motýlů, nicméně
to nejzajímavější nás čeká
v podkroví. Tady máme ojedi-
nělou možnost být mezi pole-
tujícími motýly, při troše opa-
trnosti je zblízka pozorovat
nebo si je nafotit. Dál přijede-
me do Nového Drahova, kde je
několik hezky opravených
statků chebského typu. Pak už
nás čeká známá rezervace
SOOS. Je zde expozice o zdejší
přírodě a prohlídkový okruh,
který vede po dřevěných láv-
kách k nejzajímavějším mís-
tům. Jsou zde rozsáhlá rašeli-
niště, bahenní sopky, velké
množství minerálních pra-
menů a vyskytuje se zde mno-
ho chráněných rostlin a živo-
čichů Pochopitelně je pří-
stupná pouze malá část z cel-
kové rozlohy 221 hektarů.

Pány v každém věku jistě
potěší zdejší úzkokolejná že-
leznice, kterou opravil a pro-
vozuje spolek železničních
nadšenců. Provozovaná trať
má rozchod 600 mm, je dlouhá
1,6 kilometru a lokomotiva po
ní vozí pasažéry v 6 důlních vagonech. Cyklotrasa 2133 nás

pak lesem trochu nepohodl-
nou cestou dovede do Skalné.
Tady v obci uvidíme hrad po-
stavený v románském slohu
před rokem 1200 rodem No-
thaftů na skále obtékané po-
tokem. Byl několikrát přesta-
vován, ale původní pevnostní
charakter zůstal zachován.
V hradu je dnes muzeum,
středověká kovárna, expozice
vězeňství a hasičské techni-
ky, restaurace a to všechno
jistě stojí alespoň za krátkou
zastávku. Při nedávné rekon-
strukci byly nalezeny zazděné
ostatky a předpokládá se, že
patří hraběnce Trautenber-
gové, obviněné za svého živo-
ta z čarodějnictví. Ostatně,

každý správný hrad má svá
tajemství... Dál pokračujeme
po cyklotrase 23 kolem nádra-
ží Vojtanov, přes Zelený Háj,
Mýtinku a Poustku do See-
bergu.

Návštěvu hradu Seeberg lze
rozhodně doporučit, a protože
jsou veškeré expozice formou
výstav bez průvodce, můžeme
si rozsah a tempo prohlídky
zvolit sami. Údolí potoka pře-
jíždíme po mostku západním
směrem po cyklotrase 2057A

na rozcestí Ostroh-dvůr. Od-
tud pak po cyklotrase 2057 do
Lužné, odbočíme doprava po
cyklotrase 2067 a po třech ki-
lometrech se dostaneme do
Libé. V obci určitě nepřehléd-
neme bývalý románský hrad
Libštejn, později přestavěný
na zámek, který po létech
chátrání prochází důkladnou
rekonstrukcí. Podle informa-
cí na tabuli u vstupu je možné
po domluvě nahlédnout
dovnitř, ale mně se to bohužel

nepodařilo. Snad budete mít
víc štěstí.

Na rozcestí v obci se pak dá-
me doleva po cyklotrase 2066.
U rybníka Kladivo pak stojí za
to zastavit a užít si pohledu
zpět na zámek zrcadlící se na
hladině. Z rozcestí Hamr po-
kračujeme po cyklotrase 2063
přes Pomeznou do Klestu, kde
odbočíme doprava na Komor-
ní Hůrku. Zdejší přírodní re-
zervace chrání nejmladší sop-
ku na našem území se spous-
tou teplomilných rostlin. Je
tady rovněž pamětní deska na

místě, kde prováděl své geolo-
gické výzkumy J. W. Goethe.
Do Františkových Lázní už je
to po cyklotrase číslo 23 jen
skok. Ve sjezdu do města dejte
pozor na jednosměrku, do
které ani na kole nemůžeme v
protisměru, i když to ke vjez-
du přímo svádí! Pozor také na
zákaz vjezdu do lázeňské zó-
ny, kterou projdeme pěšky
nebo raději objedeme.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Františkovy Lázně
Délka: 41 km
Náročnost: lehká
Vhodné kolo: trekové, silniční

Užitečné informace:
Občerstvení na trase: Nový Drahov, SOOS, Skalná, Mýtinka, Seeberg,
Libá, Františkovy Lázně
Cykloservisy: Cheb, Františkovy Lázně
Odkazy: www.plzenskonakole.cz
www.motylidum.cz
www.csimc.net/soos.php
http://muzeum-frantiskovylazne.cz/
Doporučená mapa: Chebsko. Ašsko, ShoCart 1:60 000
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/60bf186705/

Trasu připravil
Jiří Holomel, dlou-
holetý vedoucí
kroužku cyklotu-
ristiky, organizátor
cyklotáborů
a cyklovlaků.

Seriál cyklový-
letů po Plzeňském a Karlovarském
kraji vzniká ve spolupráci s regio-
nálním informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

Příště:
Za kostelem Dobrého pastýře
v Podhradí

Hrad Seeberg
byl vybudován v románském slohu někdy kon-
cem 12. století, ale první zmínka pochází až z roku
1322. V držení se vystřídala řada šlechtických
rodů-namátkou Šlikové, Neubergové, Junckero-
vé, Steinheimové… Pravděpodobně Neubergové
hrad přestavěli renesančně. Během třicetileté vál-
ky byl Seeberg dobyt a vypálen Švédy, ale brzy
byl opraven. V roce 1703 panství koupilo město
Cheb a to je majitelem Seebergu dodnes. V hra-
du bylo zřízeno muzeum jako pobočka Městské-
ho muzea ve Františkových Lázních, které se za-
sloužilo o zásadní rekonstrukci všech hradních bu-
dov. V prostoru předhradí si můžeme prohléd-
nout expozici zemědělského nářadí a výstavu o ne-
slavném konci Albrechta z Valdštejna. Ve vlastním hradě jsou výstavy interiérového vybavení a expozice věnova-
né J. W. Goethovi a poslednímu chebskému katovi Karlu Hussovi. Ze dvou stran hrad obtéká Slatinný potok a vy-
tváří hluboce zaříznuté romantické údolí. Zejména směrem na jih, když přejíždíme lávku ke kostelu sv. Wolfganga,
se při pohledu dolů může zatočit hlava. V soutěsce stával mlýn, ale teď už jsou zde pouze zbytky zdí.

NA CHEBSKU si cyklistiku užívají i ti nejmenší. Foto na stránce: Jiří Holomel

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/60bf186705/

CESTA mezi rašeliništi a tratí úzkokolejky.

ÚZKOKOLEJKA v plné parádě.

HRAD VILDŠTEJN je románská pevnost na skále.

JARNÍ POHODA před hradem.

NA CYKLISTY tady čekají různá
překvapení.

TENHLE POHLED určitě stojí za zastavení.


