
pet cyklo 13.5., 10.5.2016 9:00:48  -  Benutzer: smrckovap  -  PROOF

REGION | Na kole za poznáním Start: žel. stanice Březová u Karlových Varů/ Cíl: Karlovy
Vary, Dolní nádraží / Délka: 19 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: horské nebo trekové

Za Karlem IV.
na sv. Linharta
do Lázeňských lesů
Karlovy Vary

D o Březové se
dostaneme
vlakem po trati
č. 149 (K. Vary-
M. Lázně), pří-

padně můžeme přijet autem
přímo na Linharta, kde je
parkoviště, ale má jen
omezenou kapacitu. Ze za-
stávky v Březové vyrazíme
silničkou přímo na Linharta.
Bývalá výletní kavárna Sva-
tý Linhart měla 150letou

tradici. Na pstruha, štrúdl i
skvělou kávu sem přijel ně-
kolikrát prezident T. G. Ma-
saryk, pěšky přišel Karel
Čapek, na smaženém kuřát-
ku si zde v roce 1946 po-
chutnal i slavný Frank Si-
natra. Od roku 2013 je zde
informační návštěvnické
centrum Lázeňských lesů,
ke kterému patří i obora
přístupná po dvou dřevě-
ných lávkách. Můžeme tak
pozorovat život jelenů,
daňků nebo divokých pra-
sat. Také si můžeme projet
dvoukilometro- vou
dendrologickou
naučnou
stezku mezi
Linhartem a
lesovnou
Diana, která
je určená
hlavně
pro děti.
Hned
vedle

Linharta
je lanové centrum (otevřené
o víkendech od 14 hodin).
Kromě toho je v celém are-
álu rozmístěno mnoho pří-
střešků, (říká se jim chaty a
každá má své jméno), a
mnoho sakrálních památek
a dalších zajímavostí.
Z Linharta vyjedeme

směrem na Doubskou výši-
nu, nejvyšší místo celého
areálu (644 m) na jehož vr-
cholu stojí Doubská roz-
hledna s restaurací Aberg. Je
ale už několik let v rekon-
strukci, takže se na roz-
hlednu teď nedostaneme.
Sjedeme kolem chaty U
Obrazu k chatě Myslivců
u úpravny vody a za-
se budeme pomalu
stoupat Jung-
mannovou
cestou
zpátky na
Linharta.
Cestou se
můžeme
kochat
krásnými

výhledy na Březov-
skou přehradu nebo se
zastavit ve vyhlídko-
vém altánu Josefa Jung-
manna, vedle něhož stojí
obnovená zvonička. Od
Linharta pak pokračujeme
cestou Přátelství, podél níž
jsou rozmístěny malované
siluety zvířat naší přírody.
Když se budeme dobře dí-
vat, můžeme jich najít až
pětadvacet. Kolem chaty
Přátelství přijedeme až na
Dianu. Kromě známé roz-
hledny zde můžeme navští-
vit minizoo s domácími
zvířátky a také motýlí mu-
zeum.
Vrátíme se zpátky k chatě

Přátelství a silničkou po-
kračujeme na Sovovu stezku
k Libosadu (lesovna Diana).
Projedeme areálem lesovny
a u Fibichova altánu se dá-
me levou cestou a
přijedeme k
oboře s lávkou
u divočáků.
Přes lávku
musíme
kola
vést a
po-
zor,
je

tam i krátké schodiště.
Kousek popojedeme po
Doubské cestě a dostaneme
se k další lávce s výhledem
na daňky. Ta je o něco delší,
ale zato bez schodů. Lávka
ústí zase na Sovově stezce a
po ní pokračujeme vpravo
zpět k Linhartu. Těsně před
kaplí sv. Linharta se do-
stáváme k cíli dnešního
výletu, k místu, kde bu-
de slavnostně vysazen
dub Karla IV. k jeho
letošnímu jubileu. Vy-
sazení dubu je pláno-
váno přesně na 13:16
hodinu (protože se Ka-

rel IV. narodil r. 1316). Pak
pokračujeme ke kapli. Nad
kaplí najdeme základy kos-
tela sv. Linharta. Pak už
přijíždíme zpět k návštěv-
nickému centru. Pokud
máme ještě síly, můžeme
vyzkoušet lanové centrum.
Do Karlových Varů pak

můžeme jet po Tuhnické
cestě, která nás zavede ko-
lem restaurace Evropák k
Dolnímu nádraží.

Příští pátek přineseme
další zajímavý tip na
cyklovýlet za poznáním:
Za prameny Javornice

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/0403201064/

RozhlednaDiana.

Trasu připravil
Miroslav
LANDA
krajský
značkař
cyklotras Klubu
českých turistů
v Karlovarském kraji
a správce karlovarského
cykloportálu HYPERLINK
www.kr-karlovarsky.cz/cyklo
Seriál cyklovýletů po
Plzeňském a Karlovarském

kraji vzniká
ve spolupráci
s regionálním
informačním
portálem pro

cyklisty plzenskonakole.cz.

Sv. Linhart
je nejstarší církevní stavbou
na území Karlových Var. Je
to původně opevněný
pozdně románský kostel
patrně z doby kolem roku
1200. Kostel se hřbitovem
stojící na malém skalnatém
návrší nad dnes již zcela
zaniklou středověkou vsí Obora (Thiergarten) na území loketské
královské lovecké obory se poprvé připomíná již v roce 1246.
Zánik kostela pak souvisí se založením Karlových Varů,
postupným vylidněním vsi a ztrátou významu celého místa na
konci 15. století. Kostel byl poté ponechán svému osudu a
postupně chátral.
V postupně obnovovaných karlovarských Lázeňských lesích se
od 18. století staly ruiny kostela oblíbeným výletním místem
lázeňských hostů a středem pozornosti badatelů. V letech 1989-
1992 provedlo Karlovarské muzeum archeologický průzkum
zaniklého kostela a následně bylo v letech 1998-1999 vykopané
zdivo bývalého kostela zakonzervováno, upraven okolní terén
a objekt zpřístupněn veřejnosti.
Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Návštěvnické centrumLinhart.

Dnešní výlet se celý uskuteční namalémúzemí Lázeňských
lesůmezi Březovoua lázeňskýmcentremKarlovýchVarů.
Projedeme si skoro všechny lesní asfaltové cesty v tomto
krásném lesoparku a i kdyžnenajedememnohokilometrů,
navštívímevětšinu zajímavýchmíst, které námLázeňské lesy
na tuto sezonupřipravily. Anení jichmálo. Výlet doporučuji
uskutečnit již tuto sobotu 14. května, protoženaLinhartu
můžete vidět přírodní divadlo a sázení dubuKarla IV. Trasa je
určenáhlavněpro rodiny s dětmi, byť trochu zdatnější, proto-
že za celý výletmůžemenastoupat až 600výškovýchmetrů!

Daňčí lávka.

Užitečné
informace

Občerstvení na trase:
Diana, K.Vary-rest. Ventura (Evropák)

Cykloservisy na trase:
Karlovy Vary, ul. Vítězná, Sokolovská,

Ondříčkova a Nákladní
Odkazy:

www.karlovyvary.cz/cs/
obora-u-centra-sv-linhart

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz
www.kr-karlovarsky.cz/cyklo

www.zivykraj.cz
www.llkv.cz
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