
            Krušné hory-Český Les 30.8 – 4.9.2016

Vzhledem k cykloakci mého kamaráda Honzy 3.9 u Domažlic jsem se rozhodl
nemlátit se 5 hodin v autě,ale dojet tam poctivě na kole po hranicích,a obikovat
krásné Krušky a Český les, Sháněl jsem někoho s sebou,ale každý musel roztáčet
kola kapitalismu,a krom dvou paní,které měly
každá nějaký problém,neprojevil zájem nikdo.
Tak jsem to zkrátil a vyrazil v ut.30.8 ráno sám
schnellcukem do Děčína,kde začíná Děčínským
Sněžníkem krušnohorské pohoří.Stoupat z 150 do
720 m je docela záhul,jel jsem cykloškou z
Oldřichova,ale v 10 jsem byl mírně zpocený na
Sněžníku a s nemnoha turisty prohlížel
panaorama Českého středohoří.Další metou na
cestě je Tisá,dnes jsem jen ze silnice přehlédl korunu skal nade mnou,byl jsem v nich

již několikrát,a po pivu u konzumu pokračoval dál. Za
přechodem Petrovice se bíží další kopeček,který je
metou při cestě po Krušnohorském hřebeni-Komáří
vížka nad Krupkou.V Adolfově se musím
štípnout,jestli nejsem někde v Jižní americe-po ulici se
promenuje asi 5 lam.. a i když Komáří vížka vypadá
jako bobek,je mi jasné,proč mi to sem z Petrovic tak
nejelo- má to tu 807 m,tak že jsem od Sněžníku,který
je stále vzadu vidět,pěkně nastoupal. Je tu víc

sasíků,jak čechů,dávám disel a svačinu z báglu,je po obědě, a koukám na
Bouřňák,kam bych měl za pár hodin dojet.
Dávám se cyklostezkou,která ale zajíždí o
dobré 3 km než kdybych jel na Cínovec po
silnici,hlavně jsem klesl dolů.Krom mostu pro
cyklisty přes E55 není na Zinwaldu nic
zajímavého,tak pokračuji do Mikulova,kde si
u své oblíbené chaty Vitíška(10 let jsem tu
nebyl) dávám houbovou bramboračku a
Klášter 10,obojí skvělé,včetně ceny. Je to
první záchytný bod,ale je po 15 h,tak Fláje

dám s přehledem a nocleh přesouvám k Nové vsi v
H.  Bouřňák nechávám po levici a po odbočení před
Moldavou doleva se dostanete do pustiny,přerušené
Flájskou přehradou,kde nepotkáte 25 km civilizaci v
podobě hospody- první ves jsou Klíny,ale hospa je až
v Mníšku,já dávám přednost Nové Vsi,kde mají
skvělý Rohozec,a hostinský je zároveń prodavač v
koloniálu,asi jediný nevietnamský široko daleko. Je
po 18 h,místí penziony u silnice se mi moc nelíbí,tak



pokračuji k Hoře Sv. Kateřiny a vydupávám na Lesnský kopec-plošina v 830 m,dole
v rovině  jsou vidět komíny a chladící věže elektráren Tušimice a Prunéřov,když jse
jdu projít po večeři tak občas i zasvítí fagule ze Záluží.Byl jsem zde již
několikrát,chata Lesná udělala obrovský pokrok,a tak se ptám číšníka,zda cena za
lůžko 395 kčř platí,což ho pobaví. K véče hotovka za 80 a Bernard 10 za 20,- - to
nemá chybu!

Ráno si ještě prohlédnu panorama tam dole,nad
chatou je vidět sousední kopec s vysílačem
Jedlák a po návratu k hlavní silnici,odbočuji a
cykloškou  pokračuji na Rudolice,Kálek a Horu
sv.Šebestiána. Je to nahoru dolů,pak se jede po
rovině německé hranice,míjím slatinné jezírko s
tmavou vodou,nádherné vyhledy a konečně
přechod Hora sv Š.-odtud musím cca 3 km po
hlavní,abych odbočil opět na cyklošku-za
hranicí německá ves  Stazung,všude větrné

elektrárny,za Jilmovou zapadám do lesů které končí až u vodní nádrže
Přísečnice.Cestou míjím
studánku a pomník všem,kteří
vysázeli Krušky poté,co díky
sirným emisím v 70 letech
uschly všechny stromy na
hřebenech.Od nádrže je to dost
do kopce,končí krásnými výhledy do kraje a na Měděnec přes pastviny s

kravami.Měděnec je dnes první pohostinné
místo-pivo a polévka,pokecám s servírkou-byla
dovčou na Mácháči,já jsem zase u nich...A už
zase šlapu,mírně do kopce a v dáli se rýsuje
mejvyšší meta mé cesty-Klínovec 1244 m. Je to
i párkrát dolů,ale většinou nahoru,závěr je dost
strmý,ale dá se kochat na sousední saský
Fichtlberk-dvojče Klínovce.Ještě 2 km z
odbočky a jsem na vrcholu.Jsem tu asi po třetí,a

konečně si mohu vychutnat pohled z rozhledny znovu otevřené v r 2013.Parádní
sjezd do Božího Daru,který je spíš německý,soudě podle převahy  německých spz.
Ceny jsou taky jako v n,tak svačím z vl zásob na
louce za městem,a pak si vychutnávám jízdu
podel blatenského kanálu přes Rýžovnu do
Horní Blatné,cestou potkávám snad 200 kolařů-
saská mládež s vychovateli,v Horní Blatné
konečně pivo,v parku dvě německé
děvuchy,které kulhají-evidentně nezvládli přesun
a čekají na odvoz.



 Za Blatnou opět (jako před 10 lety) přejíždím
odbočku na Jelení-vracím se jen půl km do
kopce,horší by bylo sjet do Hamrů,a pak dupat
prudký kopec na Jelení. Takhle je to přes Zaječí
horu jen mírný výjezd/sjezd. Jelení má svou
atmosféru horských samot v Kruškách,partie luk
za ní s přítokem Rolavy patří k nejkrásnějším
místům v těchto horách.Je příjemné,že odtud až
do Kraslic je to víceméně z kopce,kochám se i na

Rolavě,jen mi to překazilo zjištění,že mi měkne zadní kolo-zapíchl se mi tam jakýsi
drátek. Oprava je brnkačka,na kraji Kraslic narážím na bufet,kde mi dají pivo
,párek,ale hlavně nechají umýt ruce zašpiněné od řetězu jarem pod teplou vodou.Je
18 h,ještě je brzy hledat nocleh,tak
popojíždím do 15 km vzdálených Lubů-je
to asi 7 km do docela výživného kopce,a
pak zase sjezd z skoro 800m. přes
Kostelní,náhle cedule Luby.4 domy a
konec-domorodec mi vysvětluje,že tohle je
Zálubí, a opravdu po km z kopce vjíždím
do městečka ,kde je několik hospod,a
nacházím ubytování v budově za
drogerií..než mo připraví pokoj,dávám
segáč a pivo v hospě U kostela.
Etapa třetího dne začíná sjezdem do Skalné,a pak celkem rovinnou cyklistikou kolem
rezervace SOOS do Chebu. Zde v íčku získávám zdarma mapu okolí,je tam i
Dyleň,což je další cíl mého putování.Vymotat se z města je vždy nejhorší,tak s úlevou

stavím v Hrozňatově v hospě Pod hradem-
polévka,pivo a pak už jen stoupání k
nepřístupnému hradu a k krásně opravené
Loretě po signálkách pohraničníků.-měli zde
pozorovací bod.Signálky pokračuje nahoru
dolů přes Kozel,Háj-jsou zde opuštěná kasárna
PS,pak dlouhý rovný sjezd a cesta mezi poli s
lákavým výhledm na Dyleň. Pár km  zdolává
úpatí kopce a pak odbočka na vrchol po
zvětralém asfaltu,konec panelka. Na vrcholu

940 m. je odposlechová věž PS,dnes užívaná jako vysílač Chebského rádia,a bohužel
nepřístupná. Výhledy nic moc,tak že klasický
zářez-byl jsem tu! Boží sjezd končí v obci
Háj-kostel bez střechy je pietně upraven,další
poničený ojekt v bývalé správě Pohraniční
stráže.Pokračuji po lesních cestách do
Tachovské huti,a v Třech sekerách potkávám
hostinského,který jde v 16 h otevřít hospodu-
skvělý utopenec a pivo. 



Po silnici do Broumova,kde je další
hospa,ale má smůlu,jedu dál lesem do
kopce,abych si užil sjezdu do Halží,a pak
krásnou houpavou silničkou přes Svobodku a
Světce končím dnešní etapu v Tachově-
zámecká hospoda pod hradbou je místní
meka cyklistů,spím v Parkhotelu,což je spíš
ubytovna za 4 kila.

Ranní problém vymotat se z města a navázat
na včerejší cyklošku se opakuje,má 36ka vede po silničkách 3 třídy docela do
kopce.kolem jsou kopečky přes 700, Rapotín ,Žebráky a u Rozvadova projíždím zase
Euro Asia shop v Kateřině,hospoda má až od 11,je 10 tak jedu dál lesní silničkou
Kolovratského panství k loveckému zámečku v Dianě,po dalších 5 km vyjíždím na
přechodu Železná,jediné občerstvení je v
neobarokně nakašírované hospě pro
Němce.polívka a pivo stojí 90,- je k poledni a
děvčat která jsou tu asi pro večerní
zákazníky,chodí v adidaskových soupravách
kouřit na terasu,jsem tu sám,večer je tu asi větší
frmol.Výjezd z sousední Železné huti je docela
prudký a dlouhý,končí pod vrcholem kopce na
místě bývalé obce Pleš na Náměstí přírody-ta tu
posledních 60 let hospodaří.Sotva půl km z
kopce je pár domků a v jednom hospoda s Chodovarem. Cesta dál se klkatí kolem
Velkého Zvonu 863 m.s radarem -dnes prý slouží k řízení letového provozu, a je až
na vyjímky nepřístupný.Následuje dlouhý sjezd do Mostku,a podél Radbuzy do
Rybníku-36 pokračuje na Závist a podel Herštejna na Nemanice,Lískovou a

Čerchov,já to tam projel několikrát,a tuším že
zítra se pojede nalehko některá z těchto
variant,tak odbočuji na Poběžovice dávám
pozdní oběd ,pak si prohlédnu Domažlický
rynek,který má něco do sebe,a po 18té h.
končím u známých v pohostinném Mrákově.
Ráno se sejde parta 8 lidí,a Karel,který na
německé straně sváží mléko,nás vodí
zapomenutými silničkami na N straně až k
Dračím jezerům u Furthu,zde pivo a sekaná a

pak vyrážíme na Čerchov 1042 m kde nezanedbáme občerstvení. Trochu utahaní se
vracíme kolem 7 k Honzovi,griovačka a rúzná vyprávění až přes půlnoc.
Ráno jedu v 8 h rychlíkem do Prahy a přes Lysou domů. Celkem najeto 550 km,
Sice se mi samotnému moc nechtělo,ale zase jsem se nemusel nikým řídit a
omezovat,a potkal jsem pár zajímavých lidí.


