
Okruh půvabnými místy Konstantinolázeňska
Trasa je určena těm, kteří chtějí během jednoho výletu navštívit nejatraktivnější místa v okolí Konstantinových Lázní

Přes tři brody
na Krasíkov
Konstantinolázeňsko je kra-
jem léčivých pramenů a krás-
né neporušené přírody. Z
mírně zvlněné, na lesy bohaté
krajiny tady vystupuje pouze
několik vrcholků, dosahují-
cích výšky okolo 700 m n. m.
Členitost terénu dotváří hlu-
boká údolí potoků. Celá oblast
je bohatá na historické pa-
mátky, připomínající různá
období naší historie.

Z Bezdružic vyjedeme po
trase 306 přes Řešín do Pačí-
na. V Pačíně se dáme na kři-
žovatce doleva do Zhořce, kde
najedeme na trasu 2219. Té se
budeme držet až do jejího
konce v údolí potoka Hadov-
ky. Hned za mostem přes po-
tok najedeme doleva na trasu
2216. Tento tříkilometrový
úsek údolím Hadovky je nej-
hezčí cestou v oblasti. Příroda
tu nabízí spoustu hezkých zá-
koutí. Cesta vede chvíli vyso-
ko nad potokem, chvíli těsně
po jeho břehu. Okolní lesy se
rozprostírají na skalnatých
stráních. Pozor, je to účelová
komunikace, opatřená na za-
čátku i na konci uzamčenou
závorou. Cesta vede po prou-
du Hadovky a dá se jet dost
rychle, proto pozor, ať vás ne-
překvapí první brod. Brody
jsou tu celkem tři a následují
krátce za sebou. Všechny bro-
dy jsou vydlážděné kameny a
dají se obejít po dřevěné lávce.

Za mlýnem opustíme cyk-
listické značení, odbočíme
doleva a po silnici vystoupá-
me ke Krasíkovskému dvoru.
Z bývalého pivovaru tu už
zbyl jen komín, ale je tady
možné navštívit malou zoolo-
gickou zahradu nebo si pro-
hlédnout mýdlárnu. Od Kra-
síkovského dvora se dá až na
hrad Švamberk dojet po žluté
značce, stejně jako na protější
Ovčí vrch.

Stolová hora Krasíkov se
zříceninami hradu Švamber-
ka a kostelem svaté Máří
Magdalény je nejvýznamnější

krajinnou dominantou Kon-
stantinolázeňska. Hrad
Švamberk byl založený někdy
okolo roku 1250 a byl sídlem
významného českého šlech-
tického rodu Švamberků. Za
husitských válek byl Švam-
berk husity dobyt a Bohuslav
ze Švamberka uvězněn. Poz-
ději se přidal na stranu husi-
tů. Po požáru v roce 1643 zů-
stal hrad pustý. Malá vesnice
Krasíkov v podhradí zanikla
po roce 1945. K obnovení pout-
ních tradic Krasíkova přispí-
vají již několik let pořádané
Slavnosti jablek. Na zbytku
hradní věže je přístupná nová
vyhlídková plošina, odkud lze
za dobré viditelnosti zhléd-
nout i vzdálené Brdy a část
Šumavy.

Ovčí vrch (697m) tvoří dů-
stojný protějšek památnému
hradu Švamberk. Dovede nás
k němu cyklotrasa 2218 a žlutá
turistická značka. Své jméno
vrch obdržel po panském ov-
čínu, který stával u jeho paty.
V roce 1680 tu bylo krvavě po-
tlačeno selské povstání. Na
památku zabitých povstalců
nechala majitelka bezdružic-
kého panství na Ovčím vrchu
postavit kapli. Ta byla kolem
roku 1900 již jen zříceninou. V
roce 1903 dal kníže Konstantin
z Löwensteinu postavit novou
novorománskou rotundu,
která tu stojí dodnes. Na vý-
chod od kaple byl v roce 1936
postaven čedičový pomník.

Od Švamberků
ke Gutštejnům
Naše další cesta bude pokra-
čovat do Konstantinových
Lázní. Nejsnažší je to po trase
2218 do Kokašic a odtud po
trase 2206 okolo kokašické že-
lezniční zastávky do Kon-
stantinových Lázní. V lázeň-
ském centru tentokrát na-
vštívíme muzeum hasičské
techniky.

Z Konstantinových Lázní
objedeme Hradišťský vrch se-
verovýchodním směrem po
trase 2206 a po úpatí Hra-
dišťského vrchu dojedeme do
osady Poloučany. Přes místo,
kde se říká „Na Klampru“,
sjedeme na rozcestí tras 2206 a
306 pod Okrouhlým Hradiš-
těm. Odbočíme tady doleva
stále po trase 2206. Souběžná
žlutá turistická značka nás
dovede přes Daňkovský dvůr
ke zřícenině hradu Gutštejn.
Na pastvinách v okolí Daňko-
va se spokojeně pasou stáda
krav, ale můžeme tu zahléd-
nout i stádo daňků. Zajímavý
je rozpadající se lovecký zá-
mek v Daňkovském dvoře.
Více času zabere volná pro-
hlídka romantického hradu
Gutštejn.

Hrad Gutštejn se vypíná
nad malebným údolím potoka
Hadovky, která se nedaleko
odtud pod Šipínem vlévá do
Úterského potoka. Okolí Gut-
štejna i údolí obou potoků jsou
vyhledávaným místem tram-
pů, turistů a romantiků.

Dějiny hradu nejsou příliš
pestré. Páni z Gutštejna byli
jednou z větví rodu Hrozna-
tovců. Za zakladatele hradu je
považován Jetřich, který jako
první použil v roce 1319 predi-
kátu „z Gutštejna“. Pomoc,
poskytovaná Gutštejny králi
Zikmundu Lucemburskému,
měla za následek útok husitů,
jehož se v roce 1422 zúčastnil
sám Žižka. Po husitských vál-
kách se bohatství rodu znaku
tří jeleních paroží rozpadlo.
Tehdejší příslušníci rodu

Gutštejnů se otevřeně posta-
vili proti českému králi a lou-
pili v okolí. Hrad jim sloužil
jako sídlo i vězení pro zajatce,
za něž požadovali tučné vý-
kupné.

Po prohlídce hradu je mož-
né se vrátit na trasu 2206 a po-
kračovat po silnici sjezdem
serpentinami k Dudákovské-
mu mlýnu na Úterském poto-
ce. Lepší je však pokračovat
po cestě se žlutou značkou do
údolí. Potok Hadovku přejde-
me po lávce ze dvou klád na
druhý břeh a budeme pokra-
čovat vlevo po lesní cestě s
červenou turistickou značkou
nádherným údolím Hadovky
k Dudákovskému mlýnu (po
naučné stezce, místy bývá
bláto). Odtud vystoupáme po
silnici okolo dřevěné kapličky
se zázračným pramenem na
rozcestí s trasou 2214. Pro-
hlídka Šipína je možná po
krátké zajížďce vpravo ze sil-

nice. Na rozcestí tras se dáme
doprava a dlouhým rychlým
sjezdem po trase 2214 se do-
staneme do údolí Úterského
potoka. V Mydlovarech za po-
tokem na návsi stojí dřevěná
zvonička. Dál trasa 2214 po-
kračuje souběžně se zelenou
turistickou značkou po ne-
zpevněné lesní cestě. Na dal-
ším rozcestí s trasou 2215 se
dáme vpravo. Přestože se tady
nacházíme na nejnižším mís-
tě regionu, nečeká nás žádné
drastické stoupání. Po trase
2215, vedené po asfaltové úče-
lové komunikaci, budeme
stoupat podél Kozolupského
potoka přes samotu Rochlov
do Cebivi. I dál se budeme dr-
žet stejné trasy i stejného po-
toka. Silnice však tentokrát
povede otevřenou krajinou.

Na křižovatce v Horních
Kozolupech odbočíme dopra-
va na trasu 2213. Před Straho-

vem stojí u silnice zajímavý
železný křížek. Od něj se otví-
rá pěkný výhled na Cebiv a
okolní krajinu. Ze Strahova
budeme sjíždět do údolí poto-
ka Hadovky. Podél potoka
procházející červená turistic-
ká značka by nás doprava při-
vedla k vývěru železité mine-
rálky, který zdejší znají pod
názvem „Studánka lásky“
(dojet se k ní dá i cestou vyje-
tou v louce). Od Hadovky až do
cíle v Konstantinových Láz-
ních se budeme držet trasy
2220. Osada Břetislav je rozlo-
žena po obou stranách úžlabi-
ny Čelivského potoka. Krátký
sjezd je proto vystřídán
příkrým, ale krátkým stoupá-
ním. Do cíle nás odtud čeká
poslední kilometr jízdy.

CYKLOVÝLET

Start: Bezdružice
Cíl: Konstantinovy Lázně (možno
ukončit v Cebivi)
Délka: 43 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: horské i trekové

Užitečné rady
Zajímavosti:
údolí potoka Hadovky a Úterského potoka, hrady Švamberk (Krasíkov)
a Gutštejn, Ovčí vrch, poutní místo Šipín, miniZOO Krasíkov,
hasičské muzeum Konstantinovy Lázně

Občerstvení na trase:
Bezdružice, Šenk u Petra na náměstí
Krasíkovský dvůr
Penzion ve dvoře Kokašice
Kiosek u Daňkovského dvora
Cebiv, hostinec
Konstantinovy Lázně, hotel Jitřenka, restaurace a penziony

Koupání v blízkosti trasy:
Velký zaječí rybník u Řešína, sportovní areál Konstantinovy Lázně,
zatopený lom na Hradišťském vrchu

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

Doprava:
Vlakem – Cílovou stanicí jsou Bezdružice, výlet je možné ukončit v Cebivi
nebo Konstantinových Lázních.
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.
Autem – výchozím i cílovým místem Konst. Lázně, parkování u nádraží

Odkazy na mapu:
http://www.cykloserver.cz/f/f9f4097661/

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:
Na Chodsko za drakem

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/f9f4097661/

V romantickém údolí potoka Hadovky mezi Gutštejnem a Dudákovským mlýnem. Foto na stránce: Jiří Bízek

Hrad Gutštejn se vypíná na skále nad potokem.
Zastavení v mini zoo v Krasíkovském dvoře.

Lávka přes potok pod Gutštejnem.

Po stoupání z údolí Hadovky přijde vhod občerstvení pod Krasíkovem.


