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REGION | Na kole za poznáním Start: Bezdružice / Cíl: Konstantinovy Lázně
Délka: 44 km / Obtížnost: těžká
Doporučené kolo: horské i trekové

Za zajímavostmi podél
potoka Hadovky

Z Bezdružic vyjede-
me po cyklotrase
číslo 306 směrem
na Řešín a Klášter
Teplá. Za Řešínem

spatříme vpravo v údolí hla-
dinu Zaječího rybníka a nad
ním vesničku Křivce s koste-
lem sv. Martina. Po silnici bu-
deme mírně stoupat do Pačí-
na a topolovým stromořadím
přijedeme do Louček. Ze sil-
nice se tady otvírá východním
směrem výhled na údolí Nez-
dického potoka. Cyklotrasy
306 se budeme držet až k Te-
pelskému klášteru. Po vy-
stoupání lesem se ocitneme
uprostřed horských pastvin.

Za chvíli již bude vi-

dět starobylý statek Smrčí
dvůr a v pozadí věže klášter-
ního chrámu. Při průjezdu
okolo rybníka se určitě zvedne
z hladiny několik vodních
ptáků.
Z kláštera v Teplé zvolíme

cyklotrasu 2212 do Křepkovic
a odtud pokračujeme po sil-
nici se souběhem tras 2212 a
2208. Na lesním rozcestí od-
bočíme doleva na trasu 2208
směrem na Bezdružice. Na vr-
cholu krátkého stoupání se
zleva k cyklotrase připojí čer-
vená turistická značka. Za-
jížďkou asi 300 metrů vlevo
po této značce najdeme v les-
ním porostu pomník letecké-
ho neštěstí z roku 1970. Po

ná-
vratu

na cyk-
lotrasu 2208

červená značka po
krátkém souběhu s cyklotra-
sou odbočí doprava. My pro-
jedeme až na další rozcestí, na
němž odbočíme doprava na
cestu s asfaltovým povrchem.
Ta nás dovede k Hadovce, kde
už opět narazíme na červenou
turistickou značku. Asfaltový
povrch a červená značka nás
povede až k silnici. Tady je již
opět cyklistické značení. Do
údolí sjedeme na konec cyk-
lotrasy 2219 a odbočíme dole-
va na trasu 2216.
Následující úsek je cyklis-

tickou lahůdkou. V okolí cesty
je tu možné spatřit rozkvetlé
louky, potok s břehy porost-
lými kapradím, skalní útvary i
starý kamenný mostek. Cesta
s dobrým povrchem vede
chvílemi těsně podél potoka a
třikrát jej přechází zpevněným
brodem. Po výjezdu na silnici
201 doporučuji opustit údolí
Hadovky, protože dál je pěšina
s červenou značkou hůře
sjízdná. Odbočíme

proto vlevo a po silnici vy-
stoupáme ke Krasíkovskému
dvoru, kde je vítaná možnost
občerstvení. Pak sjedeme po
trase 2218 do Kokašic a dále
po cyklotrase 2213 zpátky k
Hadovce. Ještě před mostem
přes potok odbočíme ze silni-
ce doleva na cestu vyjetou v
lukách a pojedeme po ní až ke
„Studánce lásky“. U altánku
poblíž studánky

překonáme potok a na dru-
hém břehu najdeme opět pě-
šinu s červenou turistickou
značkou. Ta nás povede chvíli
podél bezdružické lokálky, pak
okolo Machařovského a Papí-
rového mlýna ke Gutštejnu. K
ústí Hadovky do Úterského
potoka nám zbývá posledních
2,5 kilometru stále po červené
značce. Po výjezdu na silnici
se dáme doleva a po cyklotra-

se číslo 2206

dojedeme do Konstantinových
Lázní.
Příští pátek přineseme další
zajímavý tip na cyklovýlet
za poznáním: K lesnímu
klášteru v Brdech

UpramenupodGutštejnem.

Bájný hradGutštejn.

Bezdružicko aKonstantinolázeňsko se rozkládají na vyvýšenině,
která je obtékánaNezdickýmaÚterskýmpotokemapotokemHa-
dovkou. Při příjezdu téměř ze všech stran je třebapřekonat hluboká
údolí těchto potoků. Jen od severozápadu je tato vyvýšenina spojena
širokýmhřbetemsTepelskouplošinou. Právě tady zahájímenáš
dnešní výlet.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/a7f6202415/

Hadovka
Potok Hadovka je pravým
přítokem Úterského potoka.
Pramení v loukách u
Křepkovic jižně od Tepelského
kláštera. Celý jeho tok vede
půvabným údolím s mnoha
pozoruhodnými přírodními
scenériemi. Voda potoka
dávala svoji energii několika
mlýnům, jejichž pozůstatky jsou v různém stavu dodnes
patrné. Nad údolím Hadovky zvou k návštěvě zříceniny hradů
Švamberk a Gutštejn. Žíznivému poutníkovi přijde vhod
osvěžující voda z několika studánek. Po dvaceti kilometrech
se Hadovka vlévá poblíž Dudákovského mlýna pod Šipínem do
Úterského potoka a jejich vody pak společně plynou do
přehrady Hracholusky. Potok kopíruje trasa s červenou
turistickou značkou, jejíž převážná část se dá pohodlně projet
i na kole.

Trasu připravil
Jiří Bízek
cyklista,
znalec
Konstan-
tinolázeňska a
autor knihy
Konstantinolázeňsko na
kole s 22 výlety pro silniční

a horskou
cyklistiku.
Seriál
cyklovýletů v
Deníku vzniká

ve spolupráci
s regionálním informačním
portálem pro cyklisty
plzenskonakole.cz.

Pomník leteckéhoneštěstí
u Louček. Pohled naŠvamberk ze silnice.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:
Bezdružice, Teplá, dvůr
Krasíkov, Kokašice,
Konstantinovy Lázně
Cykloservisy: nejsou

Upozornění:
Od Studánky lásky k silnici u
Dudákovského mlýna je trasa
vedena po nezpevněné pěšině,

vyžadující větší zručnost.
Nejedná se o cyklotrasu,
ohleduplnost k pěším je

samozřejmostí.


