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Za pověstmi malebného městečka Úterý

Dnešní výlet je trasován na
rozhraní Plzeňského a Karlo-
varského kraje. Vlakem je
dobře dostupný z Konstanti-
nových Lázní a z Teplé. Pře-
vážná část trasy je vedena po
asfaltovém povrchu, pouze
úsek podél Úterského potoka
je veden po nezpevněné cestě.
Z Konstantinových Lázní se
vydáme po trase 306 směrem
na Bezdružice a Klášter Teplá.
Po projetí Starých Lázní nás
čeká mírné stoupání po asfal-
tové cestě, lemované alejí mla-
dých stromů. Na vrcholu stou-
pání se otevře pěkný výhled na
Bezdružice i do širokého oko-
lí. Za Řešínem spatříme vpra-
vo pod loukami Zaječí rybník
a nad ním vesničku Křivce.
Budeme mírně stoupat po sil-
nici do Pačína, kde se v od-
bočce vpravo do vsi můžeme
podívat na památkově chrá-
něný hrázděný dům. Třista-
šestky se budeme držet i na-
dále. Před Loučkami je vpra-
vo vidět údolí horního toku
Nezdického potoka. Sjedeme
Loučkami, lesem se vyhoup-
neme nahoru a v dálce již bu-
dou vidět věže Tepelského
kláštera. Z hladiny klášterní-
ho rybníka, kolem něhož sil-
nice krátce vede, se určitě
zvedne několik vodních ptáků
a na návrší naši pozornost za-
ujme polorozpadlý statek
Smrčí Dvůr. Při silnici v okolí
kláštera stojí na několika mís-
tech staré kamenné sochy.

Z Teplé Kláštera zvolíme
cyklotrasu 352 směrem na
Úterý a Manětín. Zpočátku ve-
devsouběhuscyklotrasou306,
po níž jsme sem přijeli. Bude-
me se tedy až ke golfovému
areálu kousek vracet. Silnice
do Heřmanova je lemována

stromořadím mohutných
stromů. Na vrcholku stoupání
před Heřmanovem si všimně-
te zajímavé kapličky s tříbo-
kým půdorysem. Z Heřmano-
va je to zase z kopce. Za kame-
nolomem Stěnská sjedeme ze
silnice doleva na asfaltovou
lesní silničku, po které přije-
deme k hrázi malebného les-
ního rybníka. Bude-li vhodné
počasí, koupání v něm je pří-
jemným zážitkem. Po krát-
kém stoupání přejedeme sil-
nici z Teplé do Vidžína a čeká
nás krásný 3 km dlouhý sjezd
lesem podél Telecího potoka
do údolí Úterského potoka.

V údolí se dáme na silnici
doleva a po chvíli narazíme na
zelenou turistickou značku.
Tato značka by nás vpravo do-
vedla do Úterý. Počáteční úsek
okolo Zuckrova mlýna ale ve-
de po úzké nevýrazné pěšině,
která nemusí být prošlápnu-
tá. Pojedeme proto po silnici
ještě asi 2 kilometry směrem
na Branišov. V místě, kde se
silnice před vrcholem stoupá-
ní pravoúhle stáčí doleva, ne-
přehlédneme lesní svážnici,
která spadá dolů do údolí. Ta-
to pohodlná cesta nás dovede
do údolí k zelené turistické
značce za ten hůře sjízdný

úsek. Menší námaha určitě
stojí za to. Tiché údolí Úter-
ského potoka vyzývá k nejed-
nomu zastavení. Ruiny
mlýnů, zapomenutá boží mu-
ka, půvabné výhledy na potok
a jeho peřeje – to všechno se tu
dá spatřit. Zpestřením jízdy
samotné jsou dva brody přes
potok.

Bývalé hornické městečko
Úterý nezkazí romantický ná-
dech naší cesty. Kočičími hla-
vamivydlážděnénáměstíčkos
kašnou je obklopené oprave-
nými historickými domy
s radnicí. Pokud budete mít
dojem, že už jste tyto scenérie
někde viděli, je to tím, že si
městečko Úterý vybrali fil-
maři pro natáčení seriálu Zdi-
vočelá země. Ve filmu se ale
jmenovalo Svatý Štěpán.
Z Úterý budeme pokračovat
stále po zelené značce po ces-
tě, vyjeté v louce podél potoka.

Před soutokem Úterského a
Nezdického potoka projedeme
další brod. Za ním již bude
první tabule naučné stezky,
která začíná a končí v Bez-
družicích. My pojedeme proti
jejímu směru, stále po zelené
značce. Asi po 200 metrech
jízdy po naučné stezce je krát-
ký úsek (100 m) veden po úzké
pěšině nad potokem a je na ko-
le nesjízdný. Říká se tu „U za-
hradníka“, neboť na protěj-
ším břehu potoka stávalo sta-

vení s květinovou zahradou.
Odtud je to asi 0,5 km na asfal-
tovou lesní svážnici, prochá-
zející napříč údolím. Po této
účelové komunikaci je vedena
trasa 2221 a my se po ní dáme
doprava. Zdoláme asi 1,5 km

dlouhé strmé stoupání po as-
faltové silničce a po trase 2221
dorazíme opět do Bezdružic. K
návratu do Konstantinových
Lázní tentokrát použijme sil-
nici s cyklotrasou 2218 přes
Novou Ves.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Konstantinovy
Lázně, (Bezdružice)
Délka: 44 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: horské

Trasu připravil
Jiří Bízek, cyklista,
znalec Konstanti-
nolázeňska a autor
knihy Konstanti-
nolázeňsko na kole
s 22 výlety pro sil-
niční a horskou
cyklistiku.

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

Příště: Za nejvyšším bodem
Tachovska

Městečko Úterý
Podle pověsti měli být zakladateli místa horníci. Prvními statkáři byli vé-
vodové a králové čeští, kteří sem přicházeli kvůli lovu vysoké zvěře. Zvlášť
rád dlel v Úterý Vladislav I. Ve znaku Úterý je v rudém poli havran, který ne-
se v zobáku zlatý kruh, a nad ním jsou dvoje jelení paroží s hraběcí ko-
runkou. Podle pověsti tu jednou zabloudil v lesnaté krajině horník. Lehl si
na návrší do stínu a ve snu uviděl hledané poklady. Již chtěl sáhnout po zla-
tém valounu, když ho probudil havran, sedící ve větvích lípy. Havran držel
v zobáku zlatý kruh. Náhle se zvedl a pomalým máváním křídel odletěl
pryč. Horník ho sle-
doval a na místě, kde
havran usedl na zem,
našel zlatý kruh. Když
kopal hlouběji, našel
vydatnou rudu. Kruh
se stal německým
horníkům, kteří se zde
usídlili, cenným ta-
lismanem. Když se
později stalo Úterý
městem s právem po-
řádat trhy, dali si
měšťané havrana se
zlatým kruhem do
znaku.

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mape najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/214b180058/

Janova kaple
Na výšině před městem, kde stojí nyní svatováclavská kaple, se svého ča-
su nacházela kaple, zasvěcená sv. Janu Křtiteli. Pověst vypráví, že byla po-
stavena již tehdy, když bylo do Úterý přineseno křesťanství. Časem hro-
zilo, že se kaple zřítí a tak musela být obnovena. Jednou přenocoval v kap-
li voják. Ve snu se mu zjevil sv. Jan a pravil: „Jistě jsi slyšel, jak s velkou ná-
mahou může lid tuto kapli zase postavit. Proto ti řeknu, kde jsou pro-
středky bez velké námahy k nalezení. Jdi k Matyášovi Gruberovi v Úterý a
řekni mu, že jeho děd během války se Švédy zazdil ve svém sklepě hrnec
se zlatem. Ať vyjme uprostřed sklepa ze zdi trojúhelníkový kámen a v pro-
hlubni najde hromadu peněz!“ Pak svatý zmizel. Voják udělal, co mu bylo při-
kázáno, a skutečně se na uvedeném místě našel značný zlatý poklad.

KOSTEL sv. Václava nad Úterým.

KAPLIČKA u Heřmanova.

ZUCKRŮV MLÝN na Úterském potoce.

PEŘEJE na Úterském potoce.

ZNAK Tepelského kláštera na
kostele sv. Václava v Úterý.

Užitečné informace:
Zajímavosti: půvabná venkovská krajina, klášter Teplá, rybník Stěnská,
údolí horního toku Úterského potoka, městečko Úterý, Bezdružice a Kon-
stantinovy Lázně.
Občerstvení: Bezdružice, Klášter Teplá, Úterý, Konstantinovy Lázně.
POZOR! Z Teplé až do Úterý není na trase žádné občerstvení ani obchod
Koupání: sportovní areál Konstantinovy Lázně, rybník Betlém u Teplé
(1 km mimo trasu), rybník Stěnská.
Cykloservisy: na trase ani v blízkém okolí není
Doprava: Cílovou i nástupní stanicí jsou Konstantinovy Lázně. Na okruh
je možné nastoupit také v Bezdružicích nebo v Teplé.
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/214b180058/

POHLED na Kostel Jana Křtitele v Úterý.

NA KOLE pojedeme příjemnými lesními cestami. Foto na stránce: Jiří Bízek


