
Na rodinný výlet podél Ohře
Trasa je jako dělaná pro rodinné výlety s dětmi všeho věku, stačí jen, že umí trochu
šlápnout do pedálů

Naše dnešní cesta vede po pá-
teřní cyklostezce Karlovar-
ského kraje podél Ohře z Cho-
covic u Chebu do Karlových
Varů, výhradně po samostat-
ných stezkách mimo dopravu.
V počátečním úseku až do
Královského Poříčí (30 km)
vede trasa po asfaltových stez-
kách a je možné ji zvládnout i
na bruslích. Je to trasa s ideál-
ním profilem, téměř po rovi-
ně, jen mezi Dasniceni a Hlav-
nem je potřeba překonat mír-
ný kopec. Stezka vede podél
železniční trati Cheb-
Chomutov, takže s unavený-
mi dětmi můžeme kdykoliv
nastoupit na vlak.

Pokud přijedeme s dětmi
autem, je vhodné zaparkovat
v obci Tršnice, kde je vlaková
zastávka a můžeme se sem
vlakem zase vrátit. Na začá-
tek stezky je to z Tršnic po sil-
nici jen 1,5 km. Jinak můžeme
dojet vlakem do Chebu a od-
tud po trase číslo 6 pokračovat
až do Karlových Varů, nebo
dokonce až do Kadaně. Úsek z
Perštejna do Kadaně je značen
číslem trasy 204.

Pojedete kolem
zámku i kostela
Cesta vede údolím řeky Ohře,
zpočátku rovinami Chebské
pánve a otevřenou krajinou.
Kopíruje tok řeky s krásnými
meandry s mnoha můstky.
Někde jsou vedle můstku i
upravené brody a mnozí nad-
šenci v horku ocení i příjemné
osvěžení při jejich překoná-
vání. Po 2 km přejedeme po
mostě na levý břeh Ohře, kde
stojí kaple sv. Máří Magdale-
ny, jako poslední vzpomínka
na zaniklou obec Vokov. Ne-
banice jsou známé chovnou
stanicí kladrubských koní. Na
terase místní hospůdky u Zla-
té podkovy je možné se občer-
stvit a pak nahlédnout do kos-
telíka sv. Osvalda nebo obdi-
vovat dřevěný holubník na
dvoře statku v sousedství kos-
tela. Stezka nás přivede do ob-
ce Mostov s krásným roman-

tickým zámkem. Zámek Mos-
tov vlastnil velkoprůmyslník
Haas, majitel nejstarší porce-
lánky v českých zemích
Haas&Čížek v Horním Slav-
kově. V zámečku najdeme
malé muzeum porcelánu, ale
také krásná kachlová kamna.
Projedeme chráněnou alejí
javorů a osadou Hlínová a již
jsme na okraji Kynšperka
(11 km). Než přejedeme dře-
věnou krytou lávku, technic-
kou památku s důmyslnou
konstrukcí, vyznavači histo-
rie ocení návštěvu několika
zajímavých památek města.
Například pozůstatky hradu
Königsberg, katolický a evan-
gelický kostel, panský dům,
sloup nejsvětější trojice, ži-
dovský hřbitov, či Kynšper-

skou branku. Po lávce pak
překročíme řeku a pokraču-
jeme dál po levém břehu. Pro-
jedeme Dasnicemi, překoná-
me kopec kolem zámečku
Chlumek a v obci Hlavno se
vrátíme k Ohři.

Uvidíte uhelné doly
a arboreum
Před námi je úsek Sokolovské
pánve s mnoha památkami po

minulé i současné, ale již do-
znívající těžbě uhlí. Za Hlav-
nem cyklostezka vede zregu-
lovanou nivou a po pravé
straně mezi stromy probliká-
vá mohutná silueta elektrár-
ny Tisová. Je to nejstarší hně-
douhelná velkoelektrárna v
bývalém Československu.
Byla vybudována na místě
hornické obce Tisová, která
musela již dříve ustoupit důl-
ní činnosti. V Citicích stezka
ústí na silnici, po mostě s hus-
tým provozem se dostaneme
opět na opačný břeh řeky
a tam už zase pokračujeme dál
po cyklostezce. Z Citic do So-
kolova projíždíme kolem bý-
valého dolu Antonín. Dnes je
to zalesněná stráň napravo od
stezky. Vytěžená jáma od roku
1965 sloužila jako výsypka
nadloží z protějšího dolu Me-
dard. Výsypku pak bylo nutné
rekultivovat. Aby botanikové
zjistili, kterým dřevinám se
bude na hlušině nejlépe dařit,
tak zde vysadili v letech 1969-
74 na dvě stovky různých dru-
hů dřevin. Většina stromů a
keřů se uchytila a tak zde
vzniklo velmi unikátní arbo-
retum, které nemá v Česku
obdoby. Na rozcestí s odpo-

čívkou se vlevo po starém
mostě dostaneme na okraj do-
lu Medard. Tento důl byl vy-
těžen teprve nedávno, a pro-
tože ho už nebylo čím zavážet
tak se již tři roky napouští vo-
dou z Ohře. Vzniká tu velké
jezero, v jehož okolí někdy v
budoucnu vznikne sportovní
areál. Jezero se dá již dnes ob-
jet dokola po upravených
cestách. Cesta kolem je sice
dlouhá 12 km, zato uvidíme
zajímavou krajinu pomalu se
ztrácející ve vodách nového
jezera. Přijíždíme do Sokolo-

va (27 km) na rozcestí cyk-
lotras 6 a 2017 nedaleko koste-
la sv. Jakuba Většího. Staré
hornické město se v posled-
ních letech změnilo k nepo-
znání. A stojí za to se podívat
třeba na staré náměstí, do
zámku nebo ke klášteru ka-
pucínů. Po cyklotrase 2017 se
dostaneme i k jezeru Michal,
vzdáleného od centra 4 km,
kde se můžeme vykoupat v
areálu s mnoha vodními
atrakcemi. Ze Sokolova nás
stezka zavede do Královského
Poříčí, kde bychom neměli
vynechat návštěvu statku
Bernard. Je tu areál starých
řemesel, restaurace a nově
otevřené muzeum Ohře. Od
stezky Ohře je to jen 1,5 km.

Prohlédnete si hrad
a Svatošské skály
Před námi je asi nejkrásnější
úsek našeho cykloputování.
Opouštíme asfalt a pokraču-

jeme hluboce zaříznutým ka-
ňonem přes Loket až do Kar-
lových Varů. Hned za Poříčím
se 55 m nad našimi hlavami
klene 126 m široký oblouk dál-
ničního mostu a po lávce u
Starého Sedla se dostaneme
k ústí dědičné štoly Jana Křti-
tele. Loket nás doslova uchvá-
tí panoramatem středověkého
hradu. Stezka vede kolem me-
andru řeky, takže si Loket
můžeme prohlédnout takřka
ze všech stran. Ze stezky vede
odbočka nahoru na náměstí,
kudy se dostaneme i k hradu.

Hrad býval dlouhá léta věze-
ním a dnes je v jeho sklepení
stálá výstava útrpného práva.
Naší poslední zastávkou před
cílem budou Svatošské skály.
Visutá lávka nás převede na
pravý břeh, odkud uvidíme
panorama zkamenělé svatby
Jana Svatoše z terasy stejno-
jmenné hospůdky.

Pak už je před námi Doubí,
předměstí Karlových Varů.
Trasa nás přivede do centra k
Dolnímu nádraží (52 km), od-
kud jede vlak do Mariánských
Lázní. Horní nádraží, za ře-
kou pak leží na hlavní trati do
Chebu. V největším lázeň-
ském městě je mnoho zajíma-
vostí a památek, ale to už by
bylo na samostatný výlet.

CYKLOVÝLET

Start: Chocovice u Chebu
Cíl: Karlovy Vary
Délka: 52 km
Náročnost: malá
Vhodné kolo: trekové kolo, v
úseku Chocovice – Královské Po-
řící i pro silniční kola a inlajny

U Svatošských skal musejí cyklisté s kolem v ruce po lávce přes Ohři. Foto: Miroslav Landa

Od mostovského zámku vede trasa javorovou alejí. Foto: Radka Žáková

Interiéry zámku v Mostově s kachlovými kamny. Foto: Radka Žáková

Sokolov zámek. Foto: Miroslav Landa

Užitečné rady
Občerstvení na trase
Nebanice, Kynšperk, Hlavno, Sokolov, Bernard, Loket, Sva-
tošské skály.
Koupání
Sokolov: městské koupaliště, areál Michal, krytý bazén
Karlovy Vary: Thermal
Cykloservisy
Kynšperk: ul.Komenského
Sokolov: ul. Dr. Kocourka, Chelčického, Závodu Míru, Bo-
rovského
Karlovy Vary: ul. Vítězná, Sokolovská, Ondříčkova, Ná-
kladní
Vlakové zastávky po trase
Nebanice, Kynšperk, Dasnice, Hlavno, Citice, Sokolov, Krá-
lovské Poříčí, Loket, Doubí

Odkazy na další informace
www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo/cyklotrasy/Cyklostezka_ohre.htm
Mapa s trasou: www.cykloserver.cz/f/0801050873/

Trasu připravil
Miroslav
LANDA, kraj-
ský značkař
cyklotras Klubu
českých turistů
v Karlovarském
kraji a správce
karlovarského

cykloportálu www.kr-
karlovarsky.cz/cyklo/

Seriál cyklovýletů vzniká
ve spolupráci s regionálním
informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz


