
Cestou mezi
pastvinami ke
krašovskému vysílači
Trasa výletu vede po místních silnicích třetí třídy a po lesních
cestách s dobrým povrchem.

Výchozím i cílovým místem
výletu jsou Konstantinovy
Lázně (530 m n. m.). Tyto malé
lázně jsou jedinými lázněmi
Plzeňského kraje. Léčivých
účinků zdejších pramenů si
na sklonku 18. stol. všimli
sedláci z Nové Vsi a v dneš-
ních Starých Lázních posta-
vili první jednoduchou dře-
věnou lázeňskou budovu. Po
roce 1812 došlo k prodeji lázní
knížeti Konstantinu z
Löwensteinu, po kterém do-
staly své jméno.

Dnešní podobu začalo lá-
zeňské místo získávat v roce
1873, kdy byla zahájena vý-
stavba nové lázeňské budovy
(nyní Prusík) a parku s kolo-
nádou. V parku stojí kostel,
zasvěcený sv. Panně Marii
Lurdské. Teprve v roce 1924 se
Konstantinovy Lázně staly
samostatnou obcí s vlastním
katastrem a obecní radou. Mi-
nerální vodu lze ochutnat ve
dvou pitných pavilonech v
centrálním parku.

Do Bezdružic
a Bezvěrova
Z Konstantinových Lázní se
vydáme po cyklotrase 306 do
Bezdružic. Nejhodnotnější
částí Bezdružic je náměstí,
nad nímž se vypíná zámek.
Uprostřed náměstí stojí sloup
se sv. Floriánem, patronem
hasičů. Poblíž stojí radnice z
roku 1842. Významnou pa-
mátkou je kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Bezdružice jsou
konečnou stanicí železniční
tratě z Pňovan.

Z rozcestí cyklistických
tras na bezdružickém náměstí
vybereme trasu 2208 a pojede-
me po ní směrem na Křivce a
Hanov. Osada Křivce je od
Bezdružic oddělena hlubo-
kým údolím Nezdického po-
toka, které projedeme po sil-
nici.

Dominantu obce Křivce
tvoří barokní kostel sv. Mar-
tina, v jehož blízkosti stojí
chráněná lípa. V křiveckém
okolí se v 16. stol. těžilo zlato.
Výrazné pozůstatky těžby
jsou patrné po obou stranách
silnice do Starého Sedla, po
které pojedeme. Tabule na
konci lesa před Starým sed-
lem nám oznámí, že jsme vjeli
na území Karlovarského kra-
je. Na křižovatce na návsi ve
Starém Sedle opustíme cyk-
lotrasu 2208 a odbočíme vpra-

vo na silnici směr Teplá. Na
následující křižovatce v lese
již opět najdeme cyklistické
značení a dáme se na ní do-
prava. Po trase č. 352 směrem
na Úterý ale pojedeme jen ne-
celý kilometr. Za kamenolo-
mem sjedeme ze silnice dole-
va na asfaltovou lesní silnič-
ku po které přejedeme po hrá-
zi rybníka a vystoupáme k sil-
nici, vedoucí z Vidžína do
Teplé. Tu jen přejedeme a če-
ká nás 3 kilometry dlouhý
sjezd po lesní silničce k Úter-
skému potoku. Cestou se zleva
přiblíží Telecí potok, který tu

vytváří nádherné přírodní
scenérie.

V údolí odbočíme doleva na
silnici vedenou proti proudu
Úterského potoka a podle sil-
ničních ukazatelů vystoupá-
me po cyklotrase 2233 do obce
Branišov. Díky hřebenu Bra-
nišovského (813 m n. m.) a
Třebouňského vrchu (824 m n.
m.) tady příroda působí hor-
ským dojmem. Asi 500 m za
Branišovem láká k návštěvě
na břehu malebného Blažej-
ského rybníka, zvaného též
Velký Branišov staré poutní
místo. Zdejší barokní poutní
kostel sv. Blažeje z roku 1733
vyhořel po úderu blesku bě-
hem slavností v roce 1957. Od
roku 2007 probíhají na zříce-
nině kostela záchranné práce.
Od kostela se vrátíme na sil-
nici a budeme po ní pokračo-
vat nádhernou kotlinou do
Nežichova. Krátce za Neži-
chovem přejedeme přes hlav-
ní silnici Plzeň – Karlovy Va-
ry a budeme pokračovat po
cyklotrase 2233 na lesní roz-
cestí, kde odbočíme vpravo a
asfaltová cesta nás dovede do
Bezvěrova. Svoji výškou 695
m n. m. je Bezvěrov nejvyšším
místem naší cesty. Do bez-
prostřední blízkosti televiz-
ního vysílače je možné dojet
po silnici s cyklotrasou 2232
směrem na Krašov a Nečtiny
(asi 1 km).

Cesta „zdivočelou
zemí“
Z Bezvěrova se budeme držet
místní silnice směrem na
Ostřetín a Žernovník, po které
je vedena i červená turistická
značka. Po červené asi po 1 ki-
lometru sjedeme vlevo na les-
ní cestu a této výrazné cesty se
budeme držet bez ohledu na
turistickou značku až do
Světce. Neztratí se ani ti, kteří
budou červenou značku re-
spektovat. Na silnici s cyk-
lotrasou 352 vyjedou asi 300 m
pod Světcem. Trasa 352 je do
Úterý vedena po silnici, po
které se v minulosti jezdily
automobilové závody do

vrchu. Protože my pojedeme
opačným směrem než závod-
níci v autech, vychutnáme si
rychlý sjezd po velmi kvalit-
ním povrchu s mnoha zatáč-
kami.

V údolí nás přivítá městeč-
ko na dlani Úterý. Původně
hornické městečko bylo zalo-
ženo koncem 11. století na vý-
znamné dálkové cestě z Teplé
na Plzeňsko. Jeho osudy byly
úzce spojené s klášterem v
Teplé. Úterý je rodištěm te-
pelského opata Kašpara Rei-
tenbergera, zakladatele Mari-
ánských Lázní.

Zdejší zástavba se rozvinu-
la kolem kostela sv. Jana
Křtitele, který stojí na malém

pahorku nad potokem. Svaži-
tému vydlážděnému náměstí s
kašnou a mariánským slou-
pem vévodí budova radnice. V
roce 1992 byla architektonic-
ky významná část obce vyhlá-
šena městskou památkovou
zónou. Úterý pro svůj půvab-
ný ráz maloměsta několikrát
využili i filmaři (seriál Zdivo-
čelá země).

Z Úterý vyjedeme po zelené
turistické značce cestou v
louce podél potoka. U soutoku
Úterského a Nezdického po-
toka bude první tabule nauč-
né stezky, která začíná a kon-

čí v Bezdružicích. My pojede-
me proti jejímu směru, stále
po zelené značce. Asi po 200
metrech jízdy po naučné stez-
ce je krátký úsek (100m) veden
po úzké pěšině nad potokem a
je na kole nesjízdný. Odtud je
to jen asi 0,5 km na asfaltovou
lesní silnici s cyklotrasou
2221, procházející napříč údo-
lím. My se dáme doprava a po
této cestě zdoláme 1,5 km
dlouhé stoupání ven z údolí.
Po trase 2221 se vrátíme do
Bezdružic na nádraží a po tra-
se 306 zpět do Konstantino-
vých Lázní.

CYKLOVÝLET

Start i cíl: Konstantinovy Lázně,
(Bezdružice)
Délka: 55 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské

Trasu připravil
Jiří BÍZEK,
cyklista, znalec
Konstantinolá-
zeňska a autor
knihy Konstanti-
nolázeňsko na

kole s 22 výlety pro silniční a
horskou cyklistiku.

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

Příští pátek:
Zapomenutým Slavkovským
lesem na horu Krudum

POPISEK

Užitečné rady
Zajímavosti:
půvabná venkovská krajina, kostel sv. Blažeje, vysílač Krašov, městečko
Úterý, Bezdružice a Konstantinovy Lázně.

Občerstvení na trase:
Bezdružice, Šenk u Petra na náměstí
Koupaliště u Nezdického potoka, občerstvení
Bezvěrov, hostinec Sázavan
Úterý, hostinec
Konstantinovy Lázně, hotel Jitřenka, restaurace a penziony

POZOR!
Od koupaliště na Nezdickém potoce až do Bezvěrova není na trase žádné
občerstvení ani obchod (cca 25 km)

Koupání:
sportovní areál Konstantinovy Lázně, koupaliště na Nezdickém potoce
u Bezdružic, Stěnský rybník.

Cykloservisy:
Na trase ani v blízkém okolí žádný cykloservis není.

Doprava:
Cílovou i nástupní stanicí jsou Konstantinovy Lázně, případně Bezdružice.
Na bezdružické lokálce v týdnu jezdí jen samotný motorový vůz,
přeprava kol v omezeném množství je možná. Od pátku do neděle je ve
vlaku řazen i vůz na přepravu kol.
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