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Za Posvátným okrskem a kaplí Panny Marie Einsiedelnské do Ostrova

Dnešní trasa tvoří okruh a vý-
let zahájíme na Dolním ná-
draží v Karlových Varech.
Tam začíná cyklotrasa 2009 a
také nově vyznačená Karlova
stezka, která propojuje kraj-
ské město se saským Aue. Po
nich se tedy vydáme do Nové
Role. Trasy vedou po pěkné
cyklostezce kolem farmy Ko-
zodoj, která většinou zajímá
menší děti, jelikož si tam mo-
hou pohladit domácí zvířátka.
Před Novou Rolí projedeme
kolem krásného kostelíka sv.
Michaela. Je zajímavý svou
křtitelnicí, která je vytesaná z
jednoho kusu pískovce.

Na rozcestí v Nové Roli od-
bočíme vpravo na cyklotrasu
2012 a pokračujeme po ní až do
Hroznětína. Vyšlapeme po
cyklostezce celkem prudkým
stoupáním do Mezirolí a opa-
trně přejedeme frekventova-
nou silnici. Pak po místních
cestách pokračujeme rekre-
ační oblastí kolem Děpolto-
vického rybníka až k Velké-
mu Rybníku. Tam bychom ne-
měli vynechat posezení v ro-
dinném pivovárku Hastrman,
který jako jeden z mála vy-
chází vstříc cyklistům a nabí-
zí výborné pivo s nízkým ob-
sahem alkoholu.

V Hroznětíně opět změníme
trasu a do Ostrova už přijede-
me po cyklotrase 2198 vedoucí
také po samostatné cyklostez-
ce. Za továrnou Amphenol od-
bočíme z trasy vpravo a při-
jíždíme již k našemu cíli –
starému městu s klášterním
areálem.NaradnicinaStarém
náměstí je umístěno infocent-
rum, kde nám poradí, co a kde
navštívit. Vždyť ve starém Os-
trově je opravdu na co se kou-
kat. Můžeme si prohlédnout
Palác princů, zámecký park,
kostel sv. Michaela a sv. Ja-
kuba, letohrádek a celý areál
kláštera – nazývaný jako Po-
svátný okrsek. V klášteře jsou
prohlídky a průvodkyně nám
velmi zasvěceně a zajímavě
povypráví o celém areálu
kláštera a doprovodí nás i na
prohlídku kostela. Dozvíte se
např., proč je okrsek posvát-
ný, nebo kde byl ostrovský os-
mý div světa.

Naším cílem je ale hlavně

kaple Panny Marie Einsie-
delnské. Už její vznik je velmi
zajímavý a je opředen pověstí
o čertovinách, které prováze-
ly její postavení. Kaple svou
výjimečnou krásou přitahuje
už zdálky pohledy návštěvní-
ků. Nechala ji postavit Fran-
ziska Sibylla Augusta, mar-
kraběnka bádenská, po vzoru
kaple ve švýcarském Einsie-
delnu. V roce 1708 v Einsie-
delnu nabyl řeči její dosud ne-
mluvící syn Ludwig Georg a
později se uzdravil i z vážné
horečky. Rok na to se mar-
kraběnka rozhodla v Ostrově
postavit její kopii a vyjádřit
tak svou vděčnost Panence
Marii.

Ještě mám pro vás zajíma-
vou nabídku. Když si uděláte
čas a naplánujete si výlet na
svátek 28. října, tak určitě ne-
prohloupíte. Pracovníci kláš-
tera totiž po návštěvníky při-
pravili ojedinělou prohlídku
Posvátného okrsku v podání
herců Pouličního divadla. Za-
jistíte si tak, že uslyšíte ty nej-
krásnější příběhy od nejlep-
ších vypravěčů. Prohlídky za-
čínají v 15 a 17 hodin.

Pokud vám už budou do-
cházet síly, doporučuji se za-
stavit na Starém náměstí v
cukrárně s vlastní výrobnou a
ochutnat zde sladké kousky,
které nikde jinde nekoupíme.

Návrat do Karlových Varů
můžeme uskutečnit vlakem
anebo můžeme samozřejmě
pokračovatv jízdě na kole. Pak
bych doporučoval přímo od
kláštera jet kolem starého
koupaliště lesní cestou. Přije-
deme na silnici, odbočíme
vpravo a za přejezdem se dá-

me hned zase vlevo a pokra-
čujeme kolem zastávky Hájek
až do Boru. Tam se napojíme
na cyklotrasu č. 6 a po ní se vy-
dáme přes Dalovice rovnou do
Karlových Varů.

Jestli nám ještě dovolí čas,
můžeme se podívat v dalovic-
kém zámeckém parku na bi-
zarní chráněný dub s mohut-
ným kmenem. Je starý asi 800
let a nese jméno po německém
básníku Theodoru Körnerovi.
Dub je nejstarším památným
stromem na Karlovarsku a ne-

daleko něj se nachází i básní-
kova busta.

Tak hodně zdaru a šťastný
návrat.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Pověst o Černé Matce Boží
Na vršku u kláštera stojí nádherná kaple Panny Marie Einsiedeln-
ské. Socha Panny Marie s dítětem tam trůní uprostřed zlatých ob-
laků. Její tvář a ruce jsou černé. Žádný div, že tuto jedinečnou so-
chu obestírá svým pláštěm pověst.
Když byla kaple budována a na vršek musely být vláčeny těžké ka-
meny na sloupy a schody, nabídl se staviteli ku pomoci ďábel, a to
za cenu stavitelovy duše. Práce pak pokračovaly velmi rychle, ja-
koby těžká břemena vynášely neviditelné ruce a brzy stála kaple
před očima stavitele v celé kráse. Když splnil svůj úkol, dostavil se ďá-
bel a žádal svou odměnu. V hrůze a strachu stavitel utekl k soše Mat-
ky Boží a ukryl se za ní. Když chtěl ďábel uchvátit svou oběť, dotkl
se milostné sochy a hle! Tvář a ruce Matky Boží i dítěte rázem zčer-
naly, ďábel však zbělel.
Protože se s bílou tváří nemohl vrátit, nabídl staviteli, že mu po-
nechá jeho duši, když vrátí Matce Boží bílou barvu, aby opět zčer-
nal. Mistr se pokoušel stále znovu nabílit sochu, ale k ďáblovu úle-
ku zůstávala stále černá stejně jako ďáblova tvář bílá. Plný vzteku
a hněvu vyběhl ze dveří a vrazil do kaple, aby ji pobořil. Ale jakko-
liv ďábel zuřil, dokázal jen to, že se jeho ruka otiskla do kamene a kr-
vácela. Plný zlosti zaryl tvář i ruce do černé hlíny a zmizel. Stavitel
byl zachráněn. Ještě dnes však můžeme spatřit otisk krvavých prstů ďáblovy ruky nad vstupními dveřmi kaple. Sva-
tá Matka Boží je černá a černá zůstane, i kdyby byla tisíckrát přemalována na bílo. Zdroj: http://dk-ostrov.cz
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Občerstvení na trase: Nová Role, Velký Rybník, Hroznětín, Ostrov
Cykloservisy na trase: Stará Role, Ostrov, Karlovy Vary
Vlakové zastávky po trase: Nová Role, Velký Rybník, Hroznětín, Ostrov,
Hájek, Dalovice
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Karlovarský kraj – Cyklistická mapa 1:75000, vydání 2014
Odkazy: www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
www.zivykraj.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/00f6166662/

Start a cíl: Karlovy Vary, dolní
nádraží
Délka: 41 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: treková kola

Příští pátek:
Za Dvojhradím Skála u Radkovic

Trasu připravil
Miroslav Landa,
krajský značkař
cyklotras Klubu
českých turistů
v Karlovarském
kraji a správce
karlovarského
cykloportálu

www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/

Seriál cyklovýletů po Plzeňském
a Karlovarském kraji vzniká ve spo-
lupráci s regionálním informačním
portálem pro cyklisty plzenskona-
kole.cz.

CYKLOVÝLETY během slunečných podzimních dnů lákají – jen je třeba se do chladného rána dobře
obléknout. Foto: Radka Žáková

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/00f6166662/V PALÁCI princů je dnes městská knihovna. Foto: Miroslav Landa

POSVÁTNÝ OKRSEK Ostrov – areál kláštera. Foto: Miroslav Landa

PANNA MARIE Einsiedelnská
v kapli. Foto: Miroslav Landa

DOMÁCÍ ZVÍŘATA na Kozodoji. Foto: Miroslav Landa

BABÍ LÉTO v ostrovském parku. Foto: Miroslav Landa


