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REGION | Na kole za poznáním Start: Cheb / Cíl: Sokolov
Délka: 31 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: turistické

Za MERKUREM
do sokolovského
zámku kolem
jezera Medard

D o Sokolova mů-
žeme dojet
mnoha cestami,
ale já jsem zvolil
trasu z Chebu

kolem jezera Medard.
Od chebského nádraží vy-

jedeme po trase č. 6 a v Jin-
dřichově odbočíme na trasu
2179. Tam se právě staví nový
železniční most, ale kolem
stavby projedeme bez problé-
mů. Držíme se trasy 2179 přes
Milhostov (s mohutnými ka-
mennými kříži, hrázděným
statkem a pevnostním koste-
lem, který vznikl přestavbou
ze strážní věže) a pokračuje-
me až do Lítova. Tam se od-
pojíme od značené trasy a od
teď musíme spoléhat na svou
orientaci. Pojedeme po štěr-

kových cestách zre-
kultivované Lítovské vý-
sypky. Doporučuji vytisknout

si
mapu z

tohoto odkazu
– mapy.cz/s/UY9d. Na běž-

ných mapách totiž ještě cesty
kolem Medardu zakresleny
nejsou. Na křižovatce v Lítově
odbočíme vpravo a po sto
metrech vlevo, projedeme ko-
lem závory a pokračujeme k
Bodenským jezírkům, kolem
kterých vede inlajnová dráha.
My pokračujeme stále vý-
chodním směrem a když pod-
jedeme silnici do Habartova,
tak už před sebou uvidíme
téměř naplněné jezero Me-
dard.
Jezero vzniklo v místě stej-

nojmenného vytěženého po-

vrchového dolu a právě se
dokončuje jeho napouštění.
Hladina jezera se má zastavit
na kótě 400 metrů. Kolem je-
zera vedou tři okruhy cest v
různých nadmořských výš-
kách. Nejnižší vede těsně ko-
lem hladiny jezera a po obvo-
du má délku kolem 12 km. My
projedeme jižním okrajem je-
zera až k Antonínským mos-
tům, za kterými se napojíme
na cyklostezku Ohři. Cestou
budeme mít nádherné výhle-
dy na jezero a protilehlé strá-
ně pod Habartovem. Po stezce

pak pokračujeme až do Soko-
lova a na rozcestí pod koste-
lem odbočíme na trasu 2017,
která nás zavede k zámku.
Pokud budeme mít ještě chuť,
v patře zámku se nachází re-
gionální muzeum s jedenácti
sály. Šťastnou cestu!

Příští pátek přineseme další
zajímavý tip na cyklovýlet
za poznáním:
Za zámkem do Mokrosuk
na Sušicko.

Dnes vyrazímedo zámkuSokolov zaMER-
KUREM.Ne, není tímmyšlenaplaneta slu-
neční soustavy, ani antickýbůh, ale dětská
stavebnice. Odkvětna zde totiž probíhá vý-
stavamodelů postavených z plechovýchdílů
stavebnice, kteroupamatují už naši otcové,
amnohdy i dědové, amožná ji někdomá ješ-
tě doma.Ostatně stavebnice se stále ještě
vyrábí. Výstavapotrvá až do 18. září a
najdeme jí v přízemí Sokolovské-
ho zámku.Otevřeno je vždy od
středydoneděle v časech9 –
12 a 13 – 17 hodin. Základní
vstupné je 30Kč. Součástí
výstavy je i herní koutek,
kde simůžeme sdětmi vy-
zkoušet svoji zručnost a
postavit si nějakýmodel.
Ten ale zůstane součástí vý-
stavy, domů si ho odnést ne-
můžeme.

Stavebnice MERKUR
Její počátky jsou datovány od roku 1920, kdy pan Ja-
roslav Vancl založil firmu Inventor. Ještě před založe-
ním si pan Vancl nechal patentovat originální kon-
strukci dětské kovové stavebnice, jejíž kovové díly se
navzájem spojovaly kovovými háčky. V roce 1925 přešel
výrobce na nový systém, který se zachoval v nezměněné
podobě až dodnes. Kovové části stavebnice jsou již
spojovány šroubky a matičkami, čímž se stavebnice vel-
mi přiblížila reálnému konstruování, a umožnila tak větší
možnosti pro hru a tvořivou práci dětí. S přechodem na
nový systém byla pro stavebnici registrována nová
ochranná známka – MERKUR, pod kterou byla prodávána. Počátkem 50. let byla zrušena
soukromá firma pana Vancla a výroba se stala roku 1953 součástí Okresního kombinátu
v Broumově. Stavebnice MERKUR byla od 60. let Kovopodnikem Broumov exportována do
celé Evropy. Počátkem 90. let došlo k privatizaci Kovopodniku. Bývalými zaměstnanci byl
vypracován privatizační projekt a založena firma Komeb. Ta nějaký čas setrvačností pokračo-
vala ve výrobě stavebnic MERKUR, ale již v roce 1993 byla v likvidaci. Mnoho nechybělo
a stavebnice MERKUR mohla skončit navždy jen ve vzpomínkách. To se bohudík nestalo, a tak
MERKUR žije, dál se rozvíjí do ucelených řad malých a velkých stavebnic a úspěšně proniká
na trhy tuzemské i zahraniční. Zdroj: http://www.merkurpolice.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.

Dosokolovského zámku semůžete vydat v letních dnech i na podzim, když už je chladněji.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZIhttp://www.cykloserver.cz/f/e5ca208566/

Užitečné informace
Občerstvení na trase: Cheb,
Lítov, Habartov, Sokolov

Cykloservisy:
Cheb a Sokolov

Odkazy:
www.suas.cz/article/show/id/501

www.merkurtoys.cz
www.kr-karlovarsky.cz/cyklo

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

Umělé jezeroMedard.

Milhostov – hrázděný statek.

Milhostov – kamenokříže před kostelem. Vystavené exponáty zMERKURU.

ZámekSokolov.


