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REGION | Na kole za poznáním Start / Cíl: Konstantinovy Lázně
Délka: 39 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: : horské i trekové

Za čedičovými
vrchy a
na Kozinec

O
krouhlým Hra-
dištěm proje-
deme a křižo-
vatku silnic za
vsí projedeme

přímým směrem na cyk-
lotrasu 2206 směrem na Ši-
pín. Od Úterského potoka
budeme stoupat okolo dře-
věné kaple se zázračnou
studánkou. Poutní místo
Šipín stojí nad soutokem
Úterského potoka a potoka
Hadovky. Kolem kostela sv.
Barbory se rozkládá starý
terasovitý hřbitov. Jedinými
domy jsou bývalá škola, fara
a myslivna. Na vrcholu
stoupání dorazíme na roz-
cestí, kde odbočíme vlevo
na cyklotrasu 2214. Hned po
několika desítkách metrů
ale tuto cyklotrasu opustí-
me a odbočíme doprava na
mírně stoupající asfaltovou
lesní cestu. Po projetí dlou-
hého přímého úseku násle-
duje mírné esíčko. Právě na
výjezdu z něj najdeme vlevo

od cesty čedičový pahorek s
názvem Kozinec a nadmoř-
skou výškou 530 metrů.
Neznačeným lesním průse-
kem se dá vystoupat s ko-
lem až pod jeho skalnatý
vrcholek. Odměnou za ná-
mahu bude výhled do blízké
krajiny a neopakovatelná
atmosféra tohoto místa. Po
návratu na asfaltovou cestu
po ní budeme pokračovat
stále dál. U hájovny se bu-
deme držet výrazné cesty
stáčející se vlevo a přijede-
me na silnici. Tady zatočíme
doleva a sjedeme do Pako-
slavi a dál po cyklotrase
2214 směrem na Krsov a
Ostrov u Bezdružic. Ostro-
vem projedeme a na křižo-
vatce silnic za vsí odbočíme
vpravo na silnici číslo 201
do Blažimi a Krsů. Další če-
dičovou horu již budeme
mít na dohled. V Krsech na
návsi odbočíme doleva na
Polínka. Na vrcholu stoupá-
ní nad Polínky odbočuje

doleva
polní cesta, lemovaná sta-
rou alejí. Po ní se dostane-
me do bývalého čedičového
lomu, jehož produkce byla
používána zejména při
stavbě karlovarské silnice.
I tady návštěva tohoto mís-
ta určitě stojí za to. V čedi-
čových stěnách lomu vyu-
žívají horolezci lezecké ces-
ty. Vystoupáme-li po pěšině
nad lom do nadmořské
výšky 670 metrů, otevře se
nám výhled do široké kraji-
ny, lemované hřebenem
Českého lesa a Šumavy.

Po návratu na silnici sje-
deme do Polínek, kde od-
bočíme vlevo na kamenitou
cestu do Kejšovic. Ještě před
dosažením můstku přes po-
tok v údolí odbočíme doleva
na polní cestu. Ta nás po-
vede strání nad potokem asi
1,5 km. Po krátkém klesání
se cesta rozvětvuje do dvou
směrů. My vybereme výraz-
nější lesní svážnici doleva
do kopce a objedeme po ní
Polínský vrch. Potok ne-
smíme přejet. Pěkná lesní
svážnice nás dovede k há-
jovně na Dolském potoce na
silnici Krsy – Úterý. Po sil-
nici budeme pokračovat
doprava po cyklotrase 2293
přes Olešovice do Úterý. Ze
silnice pod Olešovicemi se
naskýtá nádherný výhled na
starobylé hornické městeč-
ko Úterý. Zdejší zástavba je
rozvinuta kolem kostela sv.
Jana Křtitele, který stojí na
pahorku nad potokem. Sva-
žitému vydlážděnému ná-
městí s kašnou a marián-
ským sloupem vévodí bu-
dova radnice.

Z Úterý pojedeme po sil-
nici 210 směrem na Bez-
družice. V údolí Nezdického
potoka je asi 300 metrů
vpravo od silnice přírodní
koupaliště s kioskem ob-
čerstvení. Ve stoupání před
Bezdružicemi budeme mít
po pravé straně vrch Špičák,

který mohl být vedlejším
kráterem bezdružického
Zámeckého vrchu. Nejhod-
notnější a nejlépe zachova-
lou částí Bezdružic je ná-
městí, nad nímž se vypíná
zámek. Uprostřed náměstí
stojí sloup se sv. Floriánem.

Z Bezdružic zbývá již jen
dojet po cyklotrase 306 do
Konstantinových Lázní.

Příští pátek přineseme
tip na cyklovýlet
„Za památkami a roz-
hlednou na Vysoké“.

Čedičový vrchol
Kozince

V krajině v okolí Konstan-
tinových Lázní se nachází
šest vrcholků, které byly
v první polovině novověku
Země činnými sopkami.
V různorodém složení
okolních hornin je staveb-
ním prvkem těchto vrchů
čedič. Jedná se o Hra-
dišťský vrch, Ovčí vrch,
Skupečský vrch, Polínský
vrch, Kozinec a bezdružic-
ký Zámecký vrch. Na vět-
šině z nich byl v průběhu
20. století kvalitní čedič
těžen v kamenolomech.
Největší a nejznámější byl
kamenolom v Hradišťském
vrchu, který byl uzavřen až
v roce 1997. Dnes jsou tyto
opuštěné lomy vítaným
zpestřením krajiny a vy-
hledávaným turistickým
cílem. Lomy na Hra-
dišťském vrchu a Na Holé
u Krs jsou zatopené vodou
a jsou vyhledávaným mís-
tem ke koupání.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/5d82207614/

Mezi pastvinami uDaňkova.

Trasu připravil
Jiří Bízek
cyklista,
znalec
Konstan-
tinolázeňska a
autor knihy
Konstantinolázeňsko na
kole s 22 výlety pro silniční

a horskou
cyklistiku.
Seriál
cyklovýletů v
Deníku vzniká

ve spolupráci
s regionálním informačním
portálem pro cyklisty
plzenskonakole.cz.

Podprvní čedičovouhorou začnemednešní
putování. NaHradišťskémvrchu jsoudvě
zajímavosti, ke kterýmsedápohodlnědojet
nakole. Upožární nádrže za kostelemzačíná
naučná stezkaHradišťský vrch. Vydáme-li se
po jejím směru, dojedeme lesními pěšinami
k sošePannyMarie, postavenénapamátku
dávnéhopříběhu. ZKonstantinových
Lázní vyjedemepo cyklotrase 306
směremnaOkrouhléHradiště. Asi
kilometr za Lázněmi je ze silnice od-
bočka vlevodobývalého čedičového
lomu, který je druhou zajímavostí.
Kámen se tam již netěží, ale jezero s
průzračnouvodoua čedičovými stě-
nami vpozadí lákákekoupání.

SochaPanenkyMarie naHradišťskémvrchu.

Jezírko lomuNaHolé.

K Šipínu budemestoupat okolo
dřevěné kaple.

V čedičové stěněPolínského vrchu.

NaKozinci.

Smírčí kříž u Polínek.

Občerstvení
na trase: Bezdružice,

Konstantinovy Lázně, (Křelovice
mimo trasu), Krsy, Úterý, kiosek u
koupaliště na Nezdickém potoce.

Cykloservisy:
na trase žádný není

Upozornění: V úseku rozcestí nad
Šipínem – Pakoslav a Polínka – hájovna
na Dolském potoce je trasa vedena po

neznačených cestách a je třeba
větší pozornosti při orientaci

v terénu.


