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Všechny (cyklo)cesty vedou k prameni řeky Střely
Poznávací výlet pro celou rodinu z Poutnova do Prachomet po přírodních unikátech

Tématem dnešního cyklový-
letu po západních Čechách je
prameniště řeky Střely na
konci vesnice Prachomety.
Sem také směřuje 22. června
pravidelný turistický pochod.
V tento den je občerstvení
u pramene řeky zajištěné
a všem, kteří dorazí do cíle
pouti, zahraje oblíbená místní
country kapela s příznačným
názvem Kdo přijde. Cyklis-
tům nabízíme příjemnou zá-
žitkovou trasu, která vás na
kole přivede k prameni Stře-
ly. Vede z Poutnova Krajem
živých vod, místem, kde se
dlouhodobě upravuje přístup
k prameništím přírodních
minerálek a kyselek, kterých
je možné na cestách využít ja-
ko originální občerstvovací
stanice. Naše cesta k prameni
řeky Střely začíná v jihový-
chodní části Chráněné kra-
jinné oblasti Slavkovský les
u vlakové stanice Poutnov,
kam dojedete po železnici
z Mariánských Lázní nebo
z Karlových Varů.

Zastavte se
u nejmenšího
židovského hřbitova
Už v Poutnově se můžete na
chvíli zastavit a vstřebat prv-
ní kulturní zážitky. Za ná-

vštěvu zde rozhodně stojí ži-
dovský hřbitov. Skrývá se ve
větším remízku, který je od
obce vzdálen jeden a půl kilo-
metru severovýchodně u bý-
valé cesty do Tisové. Jde o jed-
nu z nejmenších židovských
nekropolí na území naší země.
Nejstarší náhrobky jsou z tři-
cátých let 19. století.

Sirné mofety
Z Poutnova pokračujeme po
cyklotrase číslo 2284 směrem
na Babice a Služetín až do
Horního Kramolína. Tady se
vydáme doprava po hlavní
silnici, která vede z Teplé do
Mariánských Lázní, a dojede-
me až k Podhorní hájovně. Ale
ještě před tím se zastavíme

u přírodní památky Sirňák,
kde uvidíme ukázkové výro-
ny oxidu siřičitého – zvané
mofety. Přístup k Sirňáku je
ale možný jen za suchého po-
časí a jeho poloha není nijak
označena – proto musíme tro-
chu hledat. Na rozcestí za
Podhorní hájovnou pak odbo-
číme vlevo na trasu 2257. Po
levé straně trasy 2257 uvidíte
vodní nádrž Podhoru. Ta leží
na řece Teplé čtyři kilometry
od stejnojmenného města a asi
osm kilometrů od Marián-
ských Lázní. Nádrž se začala
stavět v roce 1952 a o čtyři
roky bylo vodní dílo hotové.

Dále pokračujeme po silnici
vedoucí mezi Ovesnými
Kladruby a Mrázovem, kde se
okrajově dotýkáme přírodní
památky Podhorní slatě. Zde
žije chráněný hnědásek
chrastavcový a v komplexu
přechodových rašelinišť, sla-
tinišť a mokřadních luk zde
hojně kvetou modré kosatce.

Z této silnice pokračujeme
doleva po cyklotrase Euregio
Egrensis č. 361 až do Mrázova.
Jedná se o místní část města
Teplá, kde trvale žije podle
posledních informací něco
málo přes 70 lidí. Je tu ale vla-
ková stanice, na které staví
soupravy na trase Karlovy
Vary – Mariánské Lázně.
Z Mrázova pokračujeme k Be-
ranovce, další místní části
Teplé, ještě menší nežli Mrá-

zov, dále přes Betlém, kde se
nachází velmi oblíbené a v lé-
tě hojně navštěvované pří-
rodní koupaliště. V turistické
sezoně můžete zdejší občer-
stvení využít pro malou za-
stávku při své cestě.

Fenomén západních
Čech: zaniklé
vesnice
Ještě těsně před odbočkou
k Betlému míjíme informační
tabuli, která upozorňuje, že se
dotýkáme Naučné stezky
Krajem živých vod, kterou re-
alizuje Místní akční skupina
Náš region. Pokud si budete
chtít udělat malou zajížďku,
a nutno podotknout, že to stojí
za to, dostanete se po této stez-
ce do nedaleké zaniklé vesni-
ce Svatý Vojtěch. Tato osada
byla podle pověsti založena
v místě, kde prý pobýval svatý
Vojtěch při svém návratu
z Říma. První zmínka o tomto
místě pochází už z 10. století.
Stávala zde kaplička a na kon-
ci 16. století tu byl vystavěn
také kostel. Na počátku
19. století už byla osada nato-
lik početná, že tu vznikla do-
konce i škola, fara a malý
hřbitov. Tehdy tu bylo evido-
váno 24 domů a žilo zde 150 li-
dí. Největší ránu Svatému
Vojtěchu zasadilo vysidlování
Němců po druhé světové vál-

ce. V padesátých letech minu-
lého století už byla obec vy-
lidněna zcela, domy vyrabo-
vány, zdevastovány a zboře-
ny. V roce 1959 podlehl řádění
doktríny minulého století
kostel. Návštěva tohoto místa
poučí turistu o fenoménu
zdejšího regionu a tím není
nic „menšího“, než hromadný
zánik obcí a osad po druhé
světové válce.

Na oběd do kláštera
Když se vrátíme na původní
trasu, pokračujeme do Tepel-
ského kláštera. To je ideální
místo pro další zastavení.
Klášter je totiž místem, které
je hříchem nenavštívit. Mů-
žete se tu občerstvit v místní
restauraci a navštívit pravi-
delné expozice, jakou je třeba
unikátní knihovna. Klášter
v Teplé vlastní, podobně jako
většinu zdejších církevních
památek, řád premonstrátů
a založil ho v roce 1193 český
šlechtic Hroznata. V současné
době má kanonie 18 členů
a spravuje farnosti na mnoha
místech západních Čech.

Z kláštera pokračujeme po
cyklotrase číslo 2233 přes dal-
ší zaniklou vesnici Dřevohry-
zy. Tady najdeme pomník vý-
znamného místního rodáka
Aloise Martina Davida, který
byl řeholníkem v nedalekém
Tepelském klášteře. David byl
astronom, kartograf, meteo-
rolog, fenolog a především
velký vlastenec. V údolí Tele-
cího potoka potom najdeme
informační tabuli, která nás
nasměruje k místní nedávno
obnovené asi kilometr vzdá-
lené kyselce. K té se odtud do-
staneme lesní cestou. Cesta
z tohoto údolí pokračuje krát-
kým stoupáním s nádhernými
výhledy do krajiny až do Dob-

ré Vody. Tady pokračujeme
doleva a po silničním značení
dojedeme do cíle cesty, tedy do
Prachomet. Ve vesnici se dá-
me na křižovatce rovně smě-
rem na Bezděkov. Po pár met-
rech uvidíme na návsi tabuli
s informacemi o prameništi
řeky Střely, které na nás čeká
už jen několik metrů před ná-
mi na konci vsi.

Zpáteční cesta:
nejlépe vlakem
Až se dostatečně nabažíte
krásné přírody kolem prame-
niště Střely, můžete se vydat
na zpáteční cestu. Pokud už
nemáte dost energie vydat se
domů na kole, doporučujeme
statečně dojet do necelých šest
kilometrů vzdáleného Otročí-
na na vlak. Pro orientaci vyu-
žijte silničního značení v Pra-
chometech. Z Otročína se opět
vlakem dostanete do Bečova
nad Teplou, odkud můžete po-
kračovat jak směrem do Kar-
lových Varů, tak do Marián-
ských Lázní.

Příští pátek: Po zajímavostech
severovýchodního Klatovska

Start: vlaková stanice Poutnov
(trasa K. Vary – Mar. Lázně)
Cíl: Prachomety
Délka: 30 km
Náročnost: nízká
Vhodné kolo: horské, trekové
nebo crossové

Užitečné rady:
Občerstvení na trase:
autokemp Betlém (www.autokempbetlem.cz )
restaurace v Tepelském klášteře (http://www.hotelklastertepla.cz/ )
Cykloservisy:
HBR Růžička v Teplé, Cyklosport SR v Toužimi
Odkazy:
Naučná stezka A. M. Davida
http://www.podstrecha.estranky.cz/clanky/z-cinnosti/davidova-naucna-
stezka---slavnostni-otevreni-v-srpnu-2011.html
Vlakové spojení (žst. stanice na trase Poutnov, Mrázov,Teplá, Otročín)
http://www.cd.cz/spojeni/
MAS Náš region, který realizuje naučné stezky na Tepelsku
www.krajzivychvod.cz
Občanské sdružení Cesta z města, které značí lokální cyklotrasy
www.cestazmesta.cz

Trasu
připravila
Kateřina
Kolářová
z občanského
sdružení
Cesta z města

http://cestazmesta.cz/

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

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/61f1121425/

Oblast minerálních pramenů na Tepelsku mnozí cyklisté teprve objevují. Foto: Radka Žáková

Prameny Střely. Foto: Jiří Schierl

Chráněné území Sirňák s výrony oxidu siřičitého a mofety.
Foto: Miroslav Landa

Pramen v Dřevohryzech.
Foto: MAS Náš region


