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REGION | Na kole za poznáním Start: žel. stanice Mariánské Lázně / Cíl: žel. stanice Sokolov
Délka: 44 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: turistické

Dolů do dolu Jeroným
ve Slavkovském lese

Z ačátek našeho vý-
letu jsem zvolil v
Mariánských Láz-
ních, kam se
snadno dostaneme

vlakem. Projedeme městem
po hlavní ulici až ke geoparku
a pokračujeme silnicí kolem
přehrady a rezervace Smra-
ďoch do obce Prameny. (Od
Smraďochu můžeme také jet
lesní cestou po modré k Far-
ské kyselce a za ní se napojí-
me zase na silnici). V Prame-
nech se držíme cyklotrasy
2135 a po ní pokračujeme až
na Křížky. Tady stojí zato si
udělat malou přestávku a
projít se k Národní přírodní
památce Křížky. Na opačné
straně

silnice pak je Přírodní památ-
ka Upolínová louka. Právě teď
v červnu upolíny kvetou, tak
můžeme obdivovat jejich jed-
noduché, ale krásné květy.

Pokračujeme dál, a až trasa
2135 bude odbočovat vpravo
na polní cestu, tak trasu
opustíme a pokračujeme stále
silnicí dál směrem na Sokolov.
Na druhé křižovatce, tam kde
ukazatel na Sokolov směruje
vlevo, se nacházíme v centru
bývalého královského horního
města Čistá (dříve Litrbachy),
které mělo v dobách své nej-
větší slávy přes 2 tisíce oby-
vatel. Po

pravé straně, kde jsou vzrostlé
kaštany, bývalo náměstí se
školou a kostelem sv. Ar-
chanděla Michaela, ve městě
byly tavírny olova, městský
pivovar, jatka a lázně. Město
zaniklo po roce 1948 poté, co
si armáda zřídila ve Slavkov-
ském lese cvičiště. Dnes tu na
připomínku bývalého města
zůstal jen malý pomníček.

Z Čisté
pak po-
kračujme
ještě asi
kilo-
metr

směrem na Sokolov a po pra-
vé straně silnice už uvidíme
novou
vstupní halu dolu
Jeroným. Pro-
hlídky jsou
od
květ- na
do
po-
lo-
viny

října denně od 10 do 16 hodin.
Základní vstupné je 60 korun.
Prohlídka trvá necelou hodinu
a je potřeba si sebou přivézt
teplé oblečení, protože v dole
je stálá teplota 6°C. Obsluha
dolu nás vybaví helmou a
světlem a už můžeme vyrazit
vzhůru dolů do dolu.

Z Jeronýma pak můžeme
sjet do Sokolovské kotliny
silnicí kolem jezera Michal,
a pak po trase 2017 až k

nádraží, nebo odbočíme za
Podstrání na Lobzy a přes
Březovou se rovněž dostane-
me do Sokolova.

Příští pátek přineseme
další zajímavý tip na

cyklo-

výlet za poznáním:
Za nejkrásnějším stromem
Středních Brd.

Důl Jeroným.

Tento výlet nás zavededo Slavkovského lesa domíst, kde se před
400 i více lety těžil cínovec. Tehdybyl Slavkovský les největšímna-
lezištěmcínuve střední Evropě a cín se vyvážel do celé Evropy. Pod-
zemí je dodnesnaněkterýchmístechprovrtáno štolami a šachtami
jako ementál. Tehdydošlo k založení a rychlému rozvoji okolních
horníchměstHorní Slavkov, Krásno aČistá. Důl Jeroným leží neda-
leko již zaniklé obce Čistá u silnicemezi SokolovemaKrásnem. Naše
dnešní trasa povedepo vedlejších silnicích smalým
provozem.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/c3a4204291/

Důl Jeroným
Národní kulturní památka Důl
Jeroným v Čisté u Rovné je unikátním
svědkem hornické kultury a
dovednosti našich předchůdců.
Cínový důl Jeroným u zaniklé obce
Čistá eviduje báňský úřad již v roce
1548. Roku 1551 propůjčuje král
Ferdinand I. Čisté horní právo a

privilegia královského města, která byla
dalšími panovníky potvrzena a rozšířena.

Město mělo vlastní cínovou váhu, cínovou huť
a právo volné těžby dříví v královských lesích.
Přes velmi rychlý rozvoj těžby byly na počátku
17. století doly ztrátové a udržovaly se jen proto, aby Čistá nepřišla o statut horního města.
Podle odhadů poskytl důl Jeroným za celou historii asi 500–700 tun cínu. Nebyl proto nikdy tak
bohatý a věhlasný jako jiná díla v okolí, zato se ale zachoval v původní podobě. V centrální části
dolu se nacházejí impozantní komory ze 16. století. V řadě prostor jsou stěny a stropy zbarveny
černě od sazí, které se usadily při sázení ohně. Stěny jsou zbrázděny rýhami po želízkách a
špičácích tehdejších havířů. S četnými přestávkami a různými výtěžky byly doly v Čisté v
provozu až do konce 1. světové války, v letech 1940-1943 a 1964-1966 proběhly důlní práce
průzkumného charakteru. V současné době je realizována rozsáhlá a nákladná rekonstrukce
dolu. Část dolu je od roku 2014 zpřístupněna pro veřejnost.

Zdroj: http://www.omks.cz

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 spolupráci
s regionálním
informačním
portálem pro

cyklisty plzenskonakole.cz.

Křížky.

Vstupní portál dolu Jeroným.

Farská kyselka.
Upolín evropský.

Užitečné informace
Občerstvení na trase: žádné,
jen drobný prodej na pokladně

Jeronýmu
Cykloservisy:

Na trase žádné nejsou.
Odkazy:

http://www.omks.cz
www.kr-karlovarsky.cz/cyklo

www.zivykraj.cz
www.pamatkyapriro-
dakarlovarska.cz


