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Z Nejdku do západní části Krušných hor
Při tomto celodenním výletě navštívíme málo známé technické, přírodní i kulturní památky na Nejdecku a Kraslicku

V sobotu 19. května vyjedou
v Karlovarském kraji cyklo-
busy a to je dobrá příležitost
vydat se na cyklovýlet ze So-
kolova do Krušných hor.
V 9 hodin nasedneme na žlu-
tou linku cyklobusu a nechá-
me se vyvézt do Nejdku, města
s textilní a průmyslovou his-
torií na úpatí Krušných hor.
Je to vhodné výchozí místo
pro turisty i cykloturisty,
protože sem jezdí vlaky a od
konce května do konce září
o víkendech i cyklobusy.

Nezapomeňte nahlédnout
do muzea. Nachází se na ná-
městí Karla IV. hned vedle in-
focentra. Kromě stálé náro-
dopisné expozice o dřívějším
životě a bydlení v Nejdku
a Krušných horách, tu bývají
pěkné tematické výstavy. Ve
svahu Křížového vrchu nad
městem stojí za námahu projít
si nebo projet (MTB) obnove-
nou asi 1,5 km dlouhou křížo-
vou cestu a na konci se roz-
hlédnout z vrcholové vyhlíd-
ky. Nakonec si necháme ba-
rokní farní kostel sv. Martina
na náměstí Karla IV., který je
ale přístupný jen v době ko-
nání církevních bohoslužeb.
Věž je od loňského podzimu
alespoň příležitostně zpří-
stupněna, tak třeba budete
mít štěstí a podíváte se do ní.

Od rozcestníku turistických
značených tras na Nejdeckém
náměstí se vydáme po zelené
značce směrem na rozcestí
u Tisové. Po zelené přejedeme
koleje a dojedeme na křižovat-
ku cest a po cyklotrase 2000 až
na Rozcestí pod Tisovským vr-
chem I. Zde nás čeká náročněj-
ší výjezd po zelené na vrchol
k rozhledně Pajndl, ale rozhled
z rozhledny i následný sjezd
zpět na rozcestí vám tu náma-
hu vynahradí.

Z Rozcestí pod Tisovským
vrchem I. jedeme po modré
značce rovně na Nové Hamry,
jen pár desítek metrů před ná-
mi je odpočívadlo na Hamer-
ské naučné stezce. Pokračuje-
me podle značení stezky rov-
ně na rozcestí U kapličky
a pak sjedeme do Nových Ha-
mrů. Můžeme si vybrat cestu
po žluté značce nebo pokračo-
vat podle značení naučné
stezky – oběma směry se do-
staneme ke kostelu sv. Jana
Nepomuckého, kde se napojí-
me na okruh naučné stezky
Rupperta Fuchse. Stoupáme
chvíli po silnici až ke křížku,
kde stezka opouští silnici
a pokračuje rovně. Značení
stezky nás dovede k lesní ga-
lerii fotografa R. Fuchse a po-
tom na rozcestí se silničkou.
Tady se dáme doprava a téměř
po vrstevnici objedeme jiho-
západní svah vrchu Čihadlo.
Silnička nás dovede na asfalt-
ku Jelení/Nové Hamry. Od-
bočíme doleva a asi po 300 me-
trech odbočíme doprava přes

most nad Slatinným potokem.
Za ním pokračujeme po cyk-
lotrase č. 2000 nádherným
údolím říčky Rolavy a přes
Chaloupky až na rozcestí cyk-
lotras na silnici Pře-
buz/Rolava (pod Přebuzí mu-
síme opatrně přes chatrnou
lávku – je tu značka s výzvou,
abychom sesedli z kola). Od-
bočíme doleva směrem k Pře-
buzi (také zelená turistická
značka a cyklotrasa 2044)
a před obcí po zelené doprava
ve směru na Špičák.

Pohodovou lesní cestou do-
jedeme k dřevěné šipce v mís-
tě, kde zelená odbočuje vpra-
vo do svahu Špičáku. Přejezd
Špičáku s odbočkou na vrchol
(991m) je ale jen pro zkušené
bikery. My ostatní pokračuje-
me rovně až na rozcestí se žlu-
tou pěší značkou, kde jedeme
doleva a použijeme ji pro další
část cesty až do místa, kde
značka opouští hlavní cestu.
V trojúhelníku cest pokraču-
jeme vpravo a klesáme kolem
přírodní památky Rašeliniště
Haar. Až vyjedeme z lesa na
další rozcestí, odbočíme dole-
va a cesta nás dovede do Šin-
delové.

V obci sjedeme na křižo-
vatku silnic Rotava/Dolní
Rotava. U silnice stojí torzo
jedné z prvních železných pecí
u nás, která už dávno měla být
technickou památkou (infor-
mační panel). Málokdo ví, že
i domy přes silnici patřily
k provozu vysoké pece a v tom
u křižovatky byla možná prv-
ní závodní jídelna u nás. Ale
pokud máte hlad, zajeďte si
o půl kilometru zpátky do re-
staurace Sport (dobře tu vaří
a můžete s kolem zůstat sedět
venku).

Od vysoké pece pojedeme
doprava směrem k místní
části Obora a Rotava. Kousek
za mostem můžeme zkusit na-
hlédnout do meteorologické-
ho království pana Kovaříka,
známého díky mediálnímu
zveličování normálních pří-
rodních podmínek v Šindelo-
vé.

Po silnici směrem na Rota-
vu dojedeme na rozcestí tu-
ristických tras Pod Rotavskou
myslivnou, kde odbočíme do-
leva a po souběhu cyklotrasy
2045 a žluté pěší značky doje-
deme nejdříve k odbočce a pak
po žluté značce k Rotavským
varhanům. O známém čedi-
čovém útvaru, odhaleném při
těžbě, se dozvíme z infopanelů
u této přírodní památky.

Vrátíme se na odbočku ze
žluté značky a doprava po-
kračujeme po trase 2045 údo-
lím potoka Rotava do Dolní
Rotavy a na rozcestí turistic-
kých tras Pod Favoritem (na
cestě je několik mostků, kde
kolo musíme převést, popří-

padě projet brodem). Po mod-
ré a žluté pěší dojedeme k Jin-
dřichovickému zámku (také
po trase č. 2044, která ale před
Jindřichovicemi odbočuje do
Mezihorské). Protože zde sídlí
okresní archiv, prohlídka nás
nečeká, a tak se spokojíme
alespoň se zámeckými exteri-
éry, zajedeme si ke kostelu
sv. Martina a k mauzoleu obě-
tí první světové války (od-
bočka modré cca 700 m).

Od rozcestníku u autobu-
sové zastávky na náměstí po-
kračujeme po žluté pěší smě-
rem na Háj po trase 2043. Cyk-
lotrasa nás dovede do Dolních
Niv. Projedeme obcí na křižo-
vatku silnic Chodov/Sokolov
a v protilehlém svahu Lom-
nické výsypky najdeme vyje-
tou cestu, která stoupá kolmo
vzhůru na vrchol výsypky.
Stoupání to ale není dlouhé
a za chvíli začneme sjíždět do-
lů, s výhledem na Týn
a Lomnici. Přejezd přes vý-

sypku doporučuji prostudo-
vat třeba na www.mapy.cz –
pokud se trefíte mezi rybníč-
ky ve svahu, cestu do Lomnice
už neztratíte. Po místních ko-
munikacích sjedeme dolů
Lomnicí a pod kostelem na-
jdeme trasu 2182. Ta nás do-
vede zpět k sokolovskému do-
pravnímu terminálu (infor-
mační místo KČT).

A prosím – při jízdě po pě-
ších turistických trasách re-
spektujte pěší turisty, před-
nost mají oni a my jsme tu hos-
té. Tento celodenní výlet je ur-
čen pro zkušenější cyklisty.
Nepodceňte vybavení, protože
budete jezdit v horách, a štěstí i
počasí přeje jen připraveným.

Start: Nejdek
Cíl: Sokolov
Délka: 58 km
Náročnost: středně těžká
Vhodné pro: horská kola

Příští pátek:
Okolím Plánice

Trasu připravil
Ladislav Zoubek,
cykloturista
z Klubu českých
turistů Krušné
hory Sokolov,

http://turiste.turistika.cz/sokolov/

Seriál cyklovýletů po Plzeňském a
Karlovarském kraji vzniká ve spolu-
práci s regionálním informačním por-
tálem pro cyklisty plzenskonakole.cz

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Nové Hamry – Hotel Schvarz, Šindelová – restaurace Sport,
Přebuz – restaurace Na Kovárně; Dolní Nivy – restaurace Diana

Koupání:
Rybník Přebuz – jihozápadně od Přebuze nad silnicí směrem na Šindelo-
vou

Cykloservisy:
Sokolov – nejblíže k žst. Sokolov je Majnek – jízdní kola

Vlakové zastávky po trase:
žst. Nejdek, zast. Tisová, žst. Nové Hamry, žst. Sokolov

Odkazy na další informace:
www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
www.autobusy-kv.cz/jizdni-rady-cyklobusy.html

S prvními jarními teplými dny se cyklisté vydávají na výlety do přírody. Foto na stránce: Ladislav Zoubek

Podrobné vedení linie trasy v mapě najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/3950114384/

Kostel Sv. Martina v Jindřichovicích.

Rozhledna Pajndl na Tisovském
vrchu.

Mauzoleum v Jindřichovicích.

Vysoká pec v Šindelové.


