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1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ STUDIE

1.1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Krušnohorská magistrála je v rámci cykloturistické sítě České republiky významnou dálkovou
cyklotrasou, která po hřebenech Krušných hor spojuje Ústecký a Karlovarský kraj, resp. města Děčín a
Cheb. V rámci zpracování a projednání Marketingové studie cyklistických tras v Ústeckém kraji byla
Krušnohorská magistrála vytipována jako jedna ze čtyř páteřních cyklotras Ústeckého kraje.
V návaznosti na toto rozhodnutí a projektovou přípravu infrastrukturních opatření, která mají za cíl
odstranění dílčích nedostatků na trase Krušnohorské magistrály, zahájil Ústecký kraj jednání se
saskými partnery o přípravě projektového záměru, který by směřoval k vytvoření cykloturistického
produktu v Krušných horách. Tato aktivita vyústila předložením projektu Cykloregion Krušné hory“ Propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří / „Radregion Erzgebirge“ Vernetzung der überregionalen Radrouten im böhmisch-sächsischen Erzgebirge do průběžné výzvy
k předkládání projektů Programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a svobodným státem Sasko.
Projekt je zaměřen na propojení hlavních cyklistických tras na obou stranách hranice (Krušnohorská
magistrála a Radfernweg Sächsische Mittelgebirge) a propojení české sítě cyklotras se Saskou
strukturou. V rámci realizace projektu bude vytvořena struktura podobná žebříku, tj. struktura
spojující hlavní cyklotrasy na obou stranách hranice mnoha "příčkami" vytvářejícími vzájemné
propojení. V některých místech se plánují nové značené přechody hranice pro pěší a cykloturisty.
Česká část projektu je věnována zlepšení infrastruktury Krušnohorské magistrály, jejíž některé části
nejsou pro cykloturisty vyhovující. V současnosti neexistují potřebná vyznačená propojení a vzájemné
odkazy na cyklistické trasy na sousední straně hranice. Neexistuje ani žádný koncept pro další rozvoj
cykloturistického regionu na území Krušných hor. Potenciál obou cyklomagistrál není pro
přeshraniční cykloturismus plně využit.
Realizací projektu dojde k propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě
partnerů a společného marketingu.

1.2 VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY
Potřeba zpracování studie vychází z několika předpokladů. Tím nejpodstatnějším je existence dvou
paralelně vedených cyklotras na obou stranách česko-německé hranice, které mají navíc podobný
charakter, např.:


podobná náročnost pro cyklisty,



přítomnost velkého množství přírodních i kulturně historických atraktivit (blíže viz popis
výletů v kapitole 3.2),



využívanost obou cyklotras vč. sezónnosti využití,



podobná turistická infrastruktura a vybavenost s tím, že německá strana se vyznačuje přece
jen hustějšími a kvalitnějšími službami než strana česká,
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podobný charakter komunikací, po nichž jsou cyklotrasy vedeny.

Přes existenci obou cyklotras se česko-saské pohraničí vyznačuje značnými deficity v přeshraničním
cyklistickém propojení obecně, specificky pak v Krušných horách. Případná propojení byla dosud
realizována izolovaně a nekoncepčně, bez adekvátního značení, marketingu atd. Cykloturistika je
přitom významnou součástí potenciálu cestovního ruchu v Krušných horách na českém i německém
území.
Návrh řešení předložený v této studii zahrnuje:


trasování přeshraničních spojek obou cyklotras,



marketingovou strategii a předběžný návrh marketingových opatření,



umístění, grafické a technické řešení informačních tabulí a směrového značení.

1.3 KRUŠNOHORSKÁ MAGISTRÁLA
Krušnohorská magistrála je na české straně nejdůležitější cyklistickou linií podél česko-saské hranice.
Ústecký kraj zadal vypracování dokumentace, která upravuje některé úseky Krušnohorské magistrály,
resp. je překládá do nové polohy mimo stávající silniční síť. Obsahem projektu jsou také dva úseky,
které sice nejsou přímo součástí hlavního tahu Krušnohorské magistrály, avšak mají významné vazby
na sousední Sasko. Jsou to odbočky Sněžník – Rosenthal a Mikuláška – Moldava. Oba úseky jsou již
zahrnuty do výhledové koncepce propojení tzv. „Žebřík“.
Krušnohorská magistrála má celkovou délku na území Ústeckého kraje, včetně úseků vedených po
stávajících zpevněných komunikacích a silnicích bez jakýchkoliv úprav (pouze dopravní značení), cca
136,5 km. Magistrála je v celé délce vyznačena a cyklisty zejména v letní sezóně hojně využívána.
Některé dílčí úseky magistrály jsou nevyhovující, zejména z pohledu střetu cyklistů s motorovou
dopravou, nevhodného vedení trasy, nebo technického stavu. Tyto je nutné zrekonstruovat nebo
přeložit do nové polohy tak, aby vyhovovaly technickým, bezpečnostním a dalším požadavkům na
parametry páteřní trasy (viz projektová příprava a vlastní realizace 5 z 8 úseků).
Ze závěrů této marketingové studie vyplývá, že Krušnohorská magistrála je jako celek plně funkční a
v terénu je vyznačena.
Celková délka trasy je 250 km a z velké části je ve fyzicky vyhovujícím stavu. V letní sezóně je hojně
využívána cyklisty a pěšími, v zimě pak běžkaři.
Ústecký kraj dlouhodobě usiluje o jak infrastrukturní, tak marketingový rozvoj této trasy. V roce 2007
byly zahájeny projektové práce na úvodní studii trasy v podrobnosti dokumentace pro územní
rozhodnutí. Tato dokumentace identifikovala problémové úseky na trase Krušnohorské magistrály
v Ústeckém kraji a byla navržena jejich stavební úprava nebo přeložení do jiné polohy. Součástí této
dokumentace byl i návrh některých propojení se Saskem.
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1.4 SÄCHSISCHE MITTELGEBIRGE
Dálková cyklotrasa „Sächsische Mittelgebirge I-6 je jedna z nejvýznamnějších cykloturistických tras
v Sasku. V délce 490 km vede od Plauen (Plavno) do Zittau (Žitava). Prochází několika saskými
turistickými regiony (Mittelgebirge Vogtland, Elstergebirge, Erzgebirge, Elbsandsteingebirge,
Lausitzer Bergland, Zittauer Gebirge des Freistaates Sachsen) a dále 3 kraji (Erzgebirge,
Mittelsachsen, Sächsische-Schweiz Osterzgebirge). Dálková trasa „Sächsische Mittelgebirge I-6“ je
momentálně v koncepční přípravě. Proznačení, tak jak ho navrhuje Saská cyklokoncepce z roku 2005,
se v terénu téměř nikde nenachází.
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2 METODIKA

2.1 ZÁKLADNÍ POPIS TRASY A JEDNOTLIVÝCH PROPOJENÍ
Budování Krušnohorské magistrály je rozděleno do několika úseků, jak ukazuje tabulka.
Tabulka 1: Úseky Krušnohorské magistrály
Úsek

Délka

1. Odbočka Sněžník – Rosenthal

1,191 km

2. Mordovna

4,760 km

3. Cínovecký hřbet

1,985 km

4. Odbočka Mikuláška - Moldava

2,861 km

5. Mikuláška – Nové Město

1,501 km

6. Vrch Tří pánů

5,011 km

7. Klíny – Mníšek

4,022 km

8. Pohraniční – Jilmová

2,475 km

Celkem

23,80 km

Ústecký kraj jako investor řeší pouze několik nevyhovujících úseků, kde proběhne úprava povrchů
nebo převedení trasy do jiné polohy a pro něž se zpravidla hledá vhodný finanční zdroj. Projekční
práce byly zahájeny v roce 2007. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a byla
pořízena potřebná rozhodnutí o umístění stavby. V roce 2013 bylo vydáno stavební povolení na všech
8 úseků a v roce 2014 bylo stavěbně dokončeno prvních 5 úseků (úseky 1, 3, 4, 6 a 7), vše s podporou
Programu Cíl 3 / Ziel 3. V polovině roku 2012 byla do Programu Cíl 3 / Ziel 3 ČR – Sasko předložena
žádost o dotaci na realizaci projektu Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras
v česko-saském pohraničí. Hlavním cílem projektu je vybudování paralelních magistrál na obou
stranách českosaské hranice a vytvoření cykloturistického produktu. Realizace projektu byla navržena
v období let 2013 – 2014. Projekt byl v květnu 2012 předložen jako žádost o dotaci (Cíl 3 ČR - Sasko).
Celkové výdaje činí 69 mil. Kč, z toho dotace 62,1 mil. Kč. Realizace projektu byla ukončena v roce
2014.
Cyklotrasa začíná ve městě Děčín, kde je napojena na cyklostezku č. 2 a kde je možno průjezdem přes
Děčín se napojit na cyklotrasy IV. třídy č. 3052 a 3017. Z Děčína stoupá trasa přes městské části Přípeř
a Jalůvčí ve směru Sněžník. Před Sněžníkem je možno odbočit na hraniční přechod Jílové/Sněžník –
Rosenthal nebo pokračovat do Sněžníku, kde se trasa na 16,04 km kříží s cyklotrasou IV. třídy č. 3017.
Trasa dále pokračuje do Tisé, kde dochází opět ke křížení s trasou č. 3017. Cyklotrasa č. 23
Krušnohorská magistrála se v návrhu v úseku Petrovice - Krásný Les překládá do nové polohy; vyloučí
se tak vedení cyklistické trasy po silnici II. třídy. V rámci této úpravy se trasa č. 3066 v návrhu KČT
prodlužuje do Krásného Lesa a trasa č. 3017 se v úseku Krásný Les - Adolfov ruší bez náhrady. (do
doby nového vyznačení platí původní trasa.
V úseku Fojtovice – Cínovec je trasa převedena do polohy trasy č. 3010, která je pak vedena po
původní trase č. 23 (do doby nového vyznačení platí původní trasa). U Komáří vížky je možno
navštívit rozhlednu a je zde výstup z lanovky vedoucí z Krupky. Lanovka přepravuje i jízdní kola a
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proto je vyhledávaná mnoha rekreačními turisty a také vyznavači sjezdu na horských kolech. Na
Cínovci, jehož název upomíná na těžbu cínových rud, je odbočka na hraniční přechod Cínovec –
Zinnwald nebo Cínovec – Altenberk (není pro cyklisty). Před Novým Městem má trasa slepou
odbočku, která vede k veřejné komunikaci Dubí – Cínovec. Trasa dále pokračuje do Nového Města.
V prostoru Mikulova a Nového Města původně navržená trasa č. 23, vedená přes rašeliniště na
Novém Městě, je zrušena a přesměrována do nové polohy přes Vrch Tří pánů (874 m. n m.).
V prostoru Dlouhé Louky je trasa v návrhu vedena na Fláje, kde se napojuje na stávající trasu č.23.
(do doby nového vyznačení platí původní trasa).
Úsek Klíny – Mníšek je veden po lesní cestě mimo silnici. (do doby nového vyznačení platí původní
trasa) Obec Klíny je vyhledávaným letním i zimním střediskem. Při odbočení do této malé vísky je
možno navštívit Ekofarmu a Centrum zapomenutých Krušnohorských řemesel. Za pěší návštěvu stojí
také přírodní rezervace Černý rybník. V zimě se zde návštěvníkům nabízejí sjezdové a běžecké
upravované tratě. V obci je možnost kvalitního stravování a ubytování. Za Mníškem prochází trasa
obcí Nová Ves v Horách a pokračuje do obce Malý Háj, kde na 97,75 km se na ní napojuje trasa č.
3079 a 3081, na 105,00 km v obci Kalek č. 3082 a poté č. 3077 na 106,09 km a na 110,20 km za obcí
Načetín cyklotrasa č. 3078. Úsek Pohraniční – Jilmová je veden po lesní cestě mimo silnici. (do doby
nového vyznačení platí původní trasa) Mezi 130,33 km a 131,60 km dochází k souběhu s cyklotrasou
č. 3003 a na 136,51 km v obci Měděnec se na trasu napojují cyklotrasy č. 35 a č. 36. Trasa v obci
Měděnec končí.
Cyklotrasa se v Měděnci napojuje na cyklotrasu č. 36 a č. 35. Za Měděncem trasu kříží při krátkém
souběhu mezi 2,47 a 2,92 km cyklotrasa IV. třídy č. 3004. Mezi 9,51 až 11,64 km nedaleko Háje
dochází k souběhu s cyklotrasou č. 3002 a po té trasa pokračuje směrem do Božího Daru, kde je
hraniční přechod. Na Klínovci (1244 m. n m.) opouští Ústecký kraj a přechází do Karlovarského kraje.
Na Klínovci, nejvyšší hoře Krušných hor, je veřejnosti přístupná rozhledna. Klínovecký sportovní areál
je vyhledávanou zimní lokalitou. Další průběh Krušnohorské magistrály: Boží Dar – Horní Blatná –
Jelení – Bublava – Kraslice – Luby – Vojtanov – Františkovy Lázně – Cheb.
Navržená propojení Krušnohorské magistrály na trasu Sächsische Mittelgebirge na území Ústeckého
kraje zahrnují těchto 12 „příček žebříku“:
1. Sněžník – Rosenthal
2. Ostrov – Bielatal
3. Petrovice – Bahratal
4. Fojtovice – Fürstenau
5. Cínovec – Georgenfeld
6. Žebrácký roh – Teichhaus
7. Český Jiřetín – Deutschgeorgenthal
8. Nová Ves v Horách – Deutschneudorf
9. Brandov – Olbernhau
10. Kalek – Rübenau
11. Jilmová – Satzung
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12. Černý Potok Jöhstadt

2.2 METODIKA PROZNAČOVÁNÍ PŘÍHRANIČNÍCH PROPOJENÍ A VÝCHOZÍ SITUACE ZNAČENÍ
Oba státy, jejichž úsemím probíhají dotčené cyklotrasy, mají přirozeně odlišnou legislativu a další
pravidla ovlivňující trasování, výstavbu a značení cyklistických tras/stezek. Ve stručnosti jsou tyto
odlišné podmínky představené v následujícím textu.1

2.2.1 ČESKÁ REPUBLIKA
Značení cyklistických tras v České republice se řídí dle Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích, vyhláškou č. 30-21 Sb. a technickými podmínkami TP 65 (Ministerstvo dopravy ČR,
Schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1, ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013).
Pro dálkové cyklistické trasy, tj. mezinárodní trasy, které procházejí alespoň dvěma státy a mají délku
minimálně 100 km, případně vnitrostátní trasy, které mají délku alespoň 150 km, byla dále
zpracována Metodika značení dálkových cyklotras v ČR (Nadace Partnerství a Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i, březen 2013.
Legislativa upravující značení cyklotras:


Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích



Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb.



TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání 2002



TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání 2006

Česká republika má dobře propracovaný systém značených cyklotras. Garantem značení sítě
číslových cyklotras je Klub českých turistů (KČT), který jej za podpory státu a regionů i udržuje.
Cyklistickou trasu tvoří systém orientačního směrového značení, jehož smyslem je označení
bezpečného, komfortního, atraktivního a pokud možno co nejkratšího propojení mezi vybranými cíli,
ať už se jedná o dopravní či rekreační účel pohybu na jízdním kole. Může být značena téměř v
jakémkoliv prostředí, kde je provoz cyklistů dovolen, resp. kde není zakázán, tj. na všech pozemních
komunikacích i mimo ně (po lesní cestě, v parku, po cyklostezce, v pěší nebo obytné zóně, zklidněné
ulici, ale i po městské třídě nebo po silnici spojující jednotlivé sídelní celky). Na základě míry a
způsobu využití, resp. významu propojení je třeba rozhodnout, zda je jednotlivé cíle vhodné spojit do
cyklistické trasy.
Účelné propojení míst, mezi nimiž lze předpokládat poptávku po jízdě na kole (tj. propojení
atraktivních zdrojů a cílů), by mělo procházet koridorem s kvalitně vyřešenou infrastrukturou pro
jízdu na kole. V koridoru cyklotrasy se zpravidla nacházejí i jednotlivé prvky umožňující a
zabezpečující provoz cyklistické dopravy. Cyklotrasa však může vést i po komunikaci ve společném
1

Pro případ přeshraničních propojek bylo samozřejmě nutné vytvořit metodiku respektující metodické předpisy
české i německé. Výsledkem je mj. značení s „lomeným logem“ kombinujícím grafické zvyklosti na obou
stranách hranice (blíže viz kapitola 5).
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provozu bez jakýchkoliv opatření. Mimo cyklistické trasy se mohou nacházet opatření pro cyklistickou
dopravu, která často tvoří i souvislé úseky.
Pomůcka pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou:


cyklostezka (stavební úpravy) je „cyklistický hardware“, určena pouze pro cyklistickou
dopravu;



cyklotrasu (směrové značení v terénu) je možno přirovnat k „software“, kromě cyklistické
dopravy určena i pro další druhy dopravy.

2.2.2 SVOBODNÝ STÁT SASKO
Pro značení cyklotras je na spolkové úrovni zaveden tzv. FGSV-Standard, který je součástí návodu ke
značení cyklotras, jež zpracovala Výzkumná společnost pro komunikace a dopravu. (Merkblatt zur
wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr, Ausgabe 1998, Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen, Köln 1998). Tento materiál je převzat a konkretizován ve Směrnici pro
značení cyklotras ve Svobodném státu Sasko (Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat
Sachsen). Cykloturistické značení má v SRN funkci jak informační, tak marketingovou. FGSVStandardu je v základu orientován na značení cílů, do kterého jsou integrovány informace o
dálkových trasách. Značení na území Saska přibližuje následující obrázek.
Obrázek 1: Cykloturistické značení na území Svobodného státu Sasko
A. Šipkový rozcestník

B. Tabulový rozcestník

D. Doplnění označení cílů čísly uzlových bodů
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C. Průběžné značení

3 VÝLETY A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ

3.1 PODROBNÝ POPIS PROPOJENÍ
Řešené území je součástí náhorní plošiny Krušných hor v příhraničním prostoru a přímo navazuje na
území v sousedním Sasku. Propojky jsou vedeny převážně po stávajících účelových komunikacích.
Napojují se vždy na cyklistickou trasu KČT 23 na české straně a na dálkovou cyklotrasu I-6 Sächsische
Mittelgebirge na Saské straně.
(Pozn.: Následující odstavce jsou citací ze studie Koncept přeshraničního propojení cyklistických tras
mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko, zpracovatel V. Budínský, 2011.)
„V prostoru Krušných hor a zvláště pak v oblasti její náhorní plošiny je vyznačena řada cyklistických
tras, které spadají zejména do kategorie III. třídy. Rozhodujícím prvkem v území je však právě
cyklistická trasa I. třídy č. 23 – Krušnohorská magistrála, která spadá do kategorie tras
s mezinárodním významem. Ta v Měděnci plynule přechází do trasy č. 36 a pokračuje jako
Krušnohorská magistrála dále do sousedního Karlovarského kraje.
V dosahu Krušnohorské magistrály je řada zajímavostí, které podporují atraktivitu tohoto
nadřazeného cyklistického tahu. Ve městě Děčín je možno navštívit Děčínský zámek, rozhlednu
Pastýřskou stěnu, oblastní muzeum, Zoologickou zahradu. Trasa dále pokračuje CHKO Labské
pískovce, kde ve Sněžníku je možno odbočit na rozhlednu Děčínský Sněžník a v Tisé do Skalního
města. U Komáří hůrky je možno navštívit rozhlednu a je zde výstup z lanovky vedoucí z Krupky, kde
je možnost transportovat i jízdní kola. V Měděneci je možno zhlédnout Kapli neposkvrněného početí
Panny Marie a barokní kostel narození Panny Marie. Nedaleko Měděnce leží Vzácný skalní útvar
nazvaný Sfingy. Můžete zde navštívit podzemní prostory a seznámit se s geologickou stavbou
Krušných hor. Sfingy vznikly procesem mrazového zvětrávání ruly a jsou přírodní chráněnou
památkou. Je z nich krásný výhled na Krušné a Doupovské hory.
V rámci přeshraniční spolupráce v oblasti cyklistických aktivit v oblasti celého krušnohorského masívu
bylo v roce 2011 vyvoláno jednání se saskou stranou. Toto vstupní jednání se uskutečnilo dne 15.8.
2011 v Sasku ve městě Annaberg-Buchholz. Na jednání byla Ústeckým krajem prezentována otázka
přeshraničních cykloturistických propojení mezi současnými a navrhovanými cyklistickými trasami
nadřazeného systému obou regionů.
Pro účely jednání byl Ústeckým krajem vytvořen pracovní grafický podklad, kde byly schematicky
zobrazeny ideové náměty na možné prostupy územím právě ve vazbě na Krušnohorskou magistrálu
na české straně a na Radfernweg Sächsische Mittelgebirge na území Svobodného státu Sasko. V
grafickém podkladu byly uvedeny teoreticky možné spojky mezi oběma krušnohorskými tahy a
pracovně byl celá záměr nazván krušnohorský „žebřík“.
Krušnohorská magistrála je na české straně nejdůležitější cyklistickou linií podél českosaské hranice.
Její celková délka je cca 137 km. Ústecký kraj zadal vypracování dokumentace, která upravuje některé
úseky Krušnohorské magistrály, resp. je překládá do nové polohy mimo stávající silniční síť. Obsahem
této dokumentace jsou také dva úseky, které sice nejsou přímo součástí hlavního tahu Krušnohorské
magistrály, avšak mají významné vazby na sousední Sasko. Jsou to odbočky Sněžník – Rosenthal a
Mikuláška – Moldava. Oba úseky jsou již zahrnuty do výhledové koncepce propojení „žebřík“. V rámci
předběžného průzkumu území a orientační analýzy dopravních vztahů v zájmovém prostoru Krušných
hor bylo vytipováno 13 oblastí, které obsahují náměty na spojky – příčky „žebříku“:
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Vejprty – Loučná – Oberwiesenthal,



Černý potok – Jöhnstadt,



Kalek – Hora sv. Šebestiána – Rübenau,



Brandov – Olbernhau,



Mníšek – Seiffen,



Český Jiřetín – Rauschenbach,



Moldava – Neuhermsdorf,



Cínovec – Rehefeld,



Fojtovice – Geising,



Krásný vrch – Fürstenwalde,



Tisá – Bahratal,



Sněžník – Rosenthal,



Maxičky – Kleingiesshübel.“

Z těchto vytipovaných oblastí, kde je propojení jednak možné z hlediska konfigurace terénu a
dopravních sítí, a jednak se zde soustřeďují turistické atraktivity, bylo následně vytipováno 12
propojení, které bylo v roce 2014 proznačeno. Jedná se o tato propojení, která tvoří pomyslný
„žebřík“ propojující cyklistickou Krušnohorskou magistrálu č. 23 na české straně a dálkovou
cyklotrasu I-6 Sächsische Mittelgebirge:
1. Sněžník – Rosenthal
2. Ostrov – Bielatal
3. Petrovice – Bahratal
4. Fojtovice - Fürstenau
5. Cínovec – Georgenfeld
6. Moldava – Teichhaus
7. Český Jiřetín - Deutschgeorgenthal
8. Nová Ves v Horách – Deutschneudorf
9. Brandov – Olbernhau
10. Kalek – Rübenau
11. Jilmová – Satzung
12. Černý Potok – Jöhstadt
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3.2 PRODUKTY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Následující kapitola je těžištěm celé studie. Produkty pro návštěvníky jsou koncipovány jako výlety.
Rozlištěny jsou dálkové přejezdy, tedy etapové několikadenní přejezdy Krušných hor po cyklotrase
ma německé i české straně, a jednodenní výlety, které jsou zpracovány vždy dva pro každou
z propojek (pro všech 12 propojek celkem 24 výletů). Pro jednotlivé etapy dálkových přejezdů i pro
jednotlivé jednodenní výlety je zpracován popisný text, který zahrnuje anotaci dané trasy, přehled
délky etapy/výletu, výškových poměrů, náročnosti, hlavních zajímavostí na trase a praktických
informací. Text je zpracován i pro následné marketingové využití v materiálech pro turisty. Jednotlivé
textové, mapové a obrázkové soubory popisující etapy a výlety jsou přiloženy ke studii také v podobě
samostatných souborů na CD (viz příloha č. 9).
Věcná definice produktu popisuje, jaký produkt bude (je) pod názvem Krušnohorská magistrála
s propojkami na Sächsische Mittelgebirge nabízen. Produkt má být výhledově koncipován jako
komplexní turistická nabídka. Z územního hlediska zahrnuje masiv Krušných hor (na české straně
horské území přibližně od Děčína po Cheb). Produkt je možné rozdělit na českou a německou část,
které jsou částečně autonomní. Na druhou stranu je však třeba řešit propojení obou částí produktu
nejen po stránce technické (řešeno v rámci aktivit projektu, jehož výstupem je i tato studie), ale i po
stránce marketingové a organizační. Produkt zahrnuje komplexní soubor:


infrastrukturních prvků (vlastní magistrály a propojky, případně jiné komunikace tvořící
cyklotrasu a návazné komunikace v jejím bezprostředním okolí, dále informační panely,
stojany na kola, odpočívadla a další vybavenost);



turistických atraktivit a atrakcí v bezprostřední blízkosti magistrály (vzhledem k charakteru
Krušných hor 10-20 km od její trasy), přičemž atraktivitami se myslí přírodní a kulturněhistorické hmotné i nehmotné hodnoty, které se mohou stát cílem návštěvníků (např. reliéf,
zámky, kostely, industriální památky, folklorní zvyky atd.), a atrakcemi pak cíle vytvořené
primárně pro účely cestovního ruchu (např. muzeum, ZOO, gastronomické festivaly apod.) –
jejich popis je připojen k popisu turistických výletů v následujících podkapitolách;



služeb cestovního ruchu využitelných cykloturisty, tedy zejména ubytovacích, stravovacích a
informačních služeb, nabídky touroperátorů a služeb určených speciálně cykloturistům
(úschovny kol, servisy, půjčovny kol, cyklobusy apod.) a některých dalších doplňkových služeb
(např. sportoviště, kulturní zařízení apod.).

3.2.1 DÁLKOVÉ PŘEJEZDY
Dálkový přejezd je rozdělen do dvou variant – po české Krušnohorské cyklotrase č. 23 a po dálkové
trase I – 6 Sächsische Mittelgebirge na německé straně. Obě varianty jsou zpracované rovnocenně a
v celé délce na území Ústeckého kraje. V případě „české“ varianty dálkového přejezdu se jedná o
Krušnohorskou cyklotrasu v úseku Děčín – Boží Dar (trasováno od východu k západu), v případě
německé Sächsische Mittelgebirge o úsek Eibenstock – Schöna (trasováno od západu k východu).
Následuje podrobný etapový popis obou dálkových přejezdů.
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3.2.1.1 Dálkový přejezd Děčín – Boží Dar
1. etapa: Děčín – Komáří hůrka
Anotace: Trasa začíná táhlým výjezdem z Děčína k nejvyšší stolové hoře Děčínské vrchoviny –
Děčínskému Sněžníku, dále pískovcovým skalním městem Tisá a potom už vstříc Krušným horám.
Stoupáme přes Nakléřovský průsmyk až na Komáří hůrku.
Oblast:

Východní Krušné hory-Cínovecký hřeben

Délka:

38 km

Převýšení:

1008 m

Typ kola/ Povrch:

Silniční kolo nebo trekingové kolo / 100 % asfalt

Náročnost:

4-5 z 5

Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000; 101 České Švýcarsko, 107 České středohoří,
106 Krušné hory - Mostecko

Informační centra:

Děčín, Tisá

Dopravní postupnost: Cyklobusy Děčín – Sněžník, Ústí nad Labem - Tisá, Teplice – Komáří vížka
Nástupní místo:

Děčín – Přípeř 50°47'06"N, 14°12'34"E

Popis trasy:

Cyklotrasa Krušnohorská magistrála začíná v Děčíně Přípeři u železničního
přejezdu směrem na Sněžník/ Maxičky. Od Tyršova mostu je vzdálen 400 m
po proudu řeky Labe. Cyklotrasa začíná stoupáním dlouhým 3,7 km až do
městské části Maxičky. Odtud se pozvolným stoupáním vine silnicí s nízkým
provozem kolem Vlčího jezírka (7,3 km) až do obce Sněžník (Jílové). Ještě
před dojezdem do obce je v levotočivé zatáčce propojení na německou trasu
Saská středohoří přes obec Rosenthal (11,3 km). My ovšem dojedeme až na
křižovatku cest k rozhledně na Děčínský Sněžník (13,2 km), do Jílového a do
Tisé. Odbočíme ostře doprava kolem občerstvení Hřebenová bouda a jedeme
silničkou míjející Turistickou chatu u Tiských stěn (16,8 km) až ke křižovatce
silnic do Libouchce a do Petrovic (18,1 km). Pokračujeme rovně kolem
přístupu do skal a kostelíka sv. Anny do Petrovic. V Petrovicích (22,7 km) se
držíme cykloznačení a na křižovatce odbočujeme vlevo směrem na
Nakléřovský průsmyk. Pozor při odbočování doleva na silnici II. třídy č. 248!
Odbočíme po 100 m (22,8 km) doprava, směrem na Komáří vížku. Po místní
neznačené silničce stoupáme mezi rodinnými domy na křižovatku před
rybníčkem (24,5 km). Odtud odbočuje cyklotrasa č. 23 doprava. Cykloznačení
nás vede opět po frekventované silnici II/248 až do Nakléřovského průsmyku,
kde odbočujeme doprava před restaurací U Napoleona. Silnice přitom celou
dobu neúprosně stoupá. Po odbočení se dostáváme zpočátku na planinu a
později do lesíka. Po jeho projetí pokračujte rovně až do obce Krásný les.

Tip:

Pokud si chceme trochu zkrátit cestu a oželíme nádherné pohledy do podhůří
z Nakléřovského průsmyku, pokračujeme od rybníčku nad Petrovicemi (km
24,5) doprava po neznačené silničce s nízkým provozem až do Krásného Lesa.
Po přejetí dálničního nadjezdu, se záhy opět s cyklotrasou č. 23 setkáme a
společně s ní odbočíme doprava do obce (27,4 km).
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V ní u kostela Nanebevzetí panny Marie a sochy sv. Jana Nepomuckého (28,6
km) odbočíme doleva a stoupáme až do Adolfova (33 km). Za odbočkou
doleva do Telnice, kterou ovšem mineme, se dostáváme na horské louky s
hezkým výhledem na německou stranu Krušných hor. Po silnici pokračujeme
přes křižovatku v Habarticích, kde odbočíme vpravo (35,5 km) až do obce
Fojtovice (37,7 km). Dáme se vlevo po silnici, která začne opět stoupat až k
odbočce (38,9 km) na rozhlednu Komáří vížka.
Obrázek 2: Profil etapy 1 Děčín – Komáří hůrka

Mapa 1: Etapa 1 Děčín – Komáří hůrka

2. etapa: Komáří hůrka - Klíny
Anotace:

Trasa vede z Komáří hůrky Cínoveckým hřbetem do příhraničního městečka
Cínovec, odkud se cesta dále vlní úpatím vrcholů Pramenáč a Bouřňák až
k vodní nádrži Fláje, odkud už je to jen pár kilometrů po silnici do cílového
bodu – obce Klíny.

Oblast:

Východní Krušné hory – Cínovecký hřeben

Délka:

39 km

Převýšení:

700 m

Typ kola / povrch:

Silniční kolo nebo trekingové kolo – 80 % asfalt, 15 % šotolina, 5 % hliněná
lesní cesta
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Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000, 107 České středohoří, 106 Krušné hory Mostecko

Informační centra:

Klíny

Dopravní dostupnost: Cyklobusy: Teplice – Komáří vížka, Teplice – Cínovec – České pomezí, Litvínov
– Dlouhá louka
Nástupní místo:

Komáří hůrka parkoviště – GPS 50°42'22.920"N, 13°51'5.875"E

Popis:

Po trase Krušnohorské magistrály č. 23 vyrážíme z rozcestí Komáří vížka parkoviště (730 m n. m.) až k rozcestí „Pod Komáří hůrkou“ (0,6 km), kde
odbočíme vlevo. Cesta nás vede vrstevnicí bez možnosti odbočit až k rozcestí
„Pod Sedmi štíty“ (3,6 km). Pokračujeme vpravo na křižovatku tvaru T a
souběžně se zelenou pásovou značkou pro MTB odbočujeme doprava (5,6
km). Nová asfaltová silnička se nemilosrdně zakousne do prudkého lesního
kopce, který musíme zdolat, abychom se vyhoupli opět na pláň. Na křižovatce
při výjezdu z lesa se k nám připojuje zprava lesní cesta a my se společně s ní
dáme doleva (7,4 km). Přijíždíme k nadjezdu přes silnici v Cínovci u Hotelu
Pomezí (8,1 km). Přejedeme ho a pokračujeme až k další křižovatce T u statku
(9,6 km). Dáme se doleva, po cca 300 m mineme propojku na německou
stranu a projedeme kolem golfového hřiště. Bez odbočování jedeme až k
Restauraci Mikuláška (14,4 km), kde zatočíme doprava. Po dvou stech
metrech, na křižovatce „Vitíška – horská chata 810 m n. m. (14,6 km)
zatočíme mírně doleva a pokračujeme po silnici po hraně svahu směrem na
Nové Město. Je odtud nádherný pohled dolů do údolí. Přijíždíme do zatáčky
silnice 382 (15,6 km), zatočíme mírně vpravo a stoupáme do Nového Města.
Po vjezdu do obce pokračujeme v pravotočivé zatáčce rovně (17 km) směrem
na Vrch Tří Pánů společně s cyklotrasou č. 231. Před vjetím do lesního
porostu (19,7 km) se asfaltový povrch změní na tvrdou šotolinovou cestu. Po
ní přijedeme na křižovatku tvaru T s odpočívadlem (22,6 km). Odbočíme
doleva směrem na Dlouhou Louku. Po asfaltce přijedeme až k parkovišti u
penzionu v Dlouhé Louce a před ním odbočíme vpravo k oboře (24,3 km).
Jedeme až na křižovatku se vstupem do lesní obory (25,9 km). Zde odbočíme
vpravo a cesta se po chvilce začne svažovat a příjemně se svezeme až k
Flájské přehradě. U přehrady na křižovatce (30 km) odbočíme vlevo a jedeme
mezi oborou vlevo a přehradou vpravo. Cesta nás přivede k silnici (33,2 km).
Zatočíme doleva na silnici a pokračujeme směrem na Klíny. Silnice vede až do
obce Klíny.

Tip:

Přírodní rezervace Georgenfelder Hochmoor neboli Cínovecké rašeliniště, kde
je ke zhlédnutí specifický ekosystém plný rozmanitých druhů z rostlinné i
živočišné říše. Celým komplexem vede 1,2 km dlouhý dřevěný chodníček s
vyhlídkovým mostkem uprostřed.

Nej na trase:

Vyhlídka Komáří hůrka 806 m n. m. – původně nazývána také Mückberg.
Zdvihá se nad hornickým městečkem Krupka a je zde významnou dominantou
hřebene Krušných hor. Výstup k vrcholu vám zde může ulehčit Lanová dráha,
jejíž nástupní stanice se nachází v Bohosudově, městské části Krupky.
Vodní nádrž Fláje - Unikátní pilířová nádrž, jediná svého druhu v České
republice. Nachází se na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje), která byla
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při jejím budování v 60. letech minulého století zaplavena. Slouží především
jako zásobárna pitné vody severočeské hnědouhelné oblasti a ochrana před
povodněmi na Flájském potoce. Po seběhnutí schodů vedoucí na hráz, lze
prozkoumat i prostory pod hrází, což je při pomyšlení na kvantum vody nad
vámi celkem zajímavá představa.
Praktické:

Ubytování a občerstvení naleznete na Komáří hůrce, v Cínovci a v Klínech. Na
několika místech můžete využít veřejné dopravy cyklobusy, viz. Dopravní
dostupnost.

Obrázek 3: Profil etapy 2 Komáří hůrka – Klíny

Mapa 2: Etapa 2 Komáří hůrka – Klíny

3. etapa: Klíny - Lesná
Anotace:

Krátké putování z horské obce Klíny, přes Horu Sv. Kateřiny do Lesné

Oblast:

Východní Krušné Hory - Flájská hornatina

Délka:

18 km

Převýšení:

400 m

Typ kola / povrch:

Silniční kolo nebo trekingové kolo – 100% asfalt

Náročnost:

4z5

Doporučená mapa:

Krušné hory, Mostecko SHOCart; Krušné hory, Chomutovsko SHOCart
- 20 -

Informační centra:

Litvínov, Chomutov, Olbernhau, Deutschneudorf

Dopravní dostupnost: Cyklobusy: Litvínov – Dlouhá Louka, Chomutov – Jirkov – Malý Háj/Lesná –
Hora Sv. Kateřiny
Nástupní místo:

Klíny parkoviště – GPS 50°37'39.177"N 13°33'56.409"E

Popis:

Na cyklotrasu se musíme vrátit zpět po silnici směrem k Flájské přehradě a
zabočit před Černým rybníkem (4 km) odbočíme doleva (od Flájské přehrady
směrem doprava). Na křižovatce „U Desítky“ (4,4 km) odbočíme ostře doleva
a sledujeme novou cyklostezku až do Mníšku. V Mníšku u nájezdu na silnici
(8,4 km) u čerpací stanice zatočíme doleva a poté mírně doprava a
pokračujeme dle směrové tabule Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách. V
obci Nová Ves v Horách (12,7 km) zatočíme doleva a sledujeme směr udaný
směrovou tabulí Měděnec 46 km / Rudolice v Horách 9 km. Silnice stoupá
obcí nahoru až ke křižovatce „Výšina“ (14,9 km), kde se otočíme doprava o
180o. Pokračujeme po silnici až pod Horu Sv. Kateřiny, kde odbočíme doleva
(17,7 km). Přijedeme na křižovatku (18,8 km) odbočující skopce do Brandova
ale my se vydáme doleva do kopce směrem na Malý Háj. Po zdolání kopce se
dostaneme na křižovatku „Lesná“ (22,3 km) kde odbočíme doprava. Ukazatel
směřuje na Měděnec 38 km a Kalek 7 km. Jsme ve výšce 844 m n. m.

Tip:

Rozhledna na Růžovém vrchu u Hory Svaté Kateřiny - Kamennou rozhlednu
s dřevěnou nástavbou najdete na Růžovém vrchu (729 m n. m.) na jižním
okraji městečka Hora Svaté Kateřiny. Nejlépe se k ní dostanete ze silnice
Horní Jiřetín - Brandov, odkud vede užší asfaltová silnička. Šestnáctimetrová
věž byla poprvé otevřena v roce 1902 v rámci počátků rozvoje turistického
ruchu v této oblasti.

Nej na trase:

Krušnohorské muzeum v Lesné: Expozice lidových staveb vám umožní
nahlédnout do života horalů v minulém století v krušnohorském regionu.

Praktické:

Ubytování seženete v Klínech a také v lokalitě Lesná, příp. Hora Sv. Kateřiny či
Brandov.

Obrázek 4: Profil etapy 3 Klíny – Lesná
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Mapa 3: Etapa 3 Klíny – Lesná

4. etapa: Lesná – Měděnec
Anotace:

Cesta se svým charakterem stává stále více horskou silničkou. Míjí stará
stavení a rybníky a překonává potoky a hned zase vršky kopců. Z těch se stále
více nabízejí uchvacující pohledy na krajinu v podhůří. V klidném tempu je
cesta příjemnou výzvou pro každého cykloturistu.

Oblast:

Východní Krušné hory – Přírodní park Bezručovo údolí

Délka:

40 km

Převýšení:

1030 m

Typ kola / Povrch:

Silniční kolo nebo trekingové kolo, elektrokolo – 80 % asfalt, 20 % hrubý
asfalt nebo pevná šotolina
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Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000, 106 Krušné hory – Mostecko, 105 Krušné hory
– Chomutovsko, 121 Krušné hory - Karlovarsko

Informační centra:

Lesná, Měděnec, Loučná pod Klínovcem, Boží Dar

Dopravní dostupnost: Cyklobusy: Chomutov – Jirkov – Měděnec – Boží Dar
Nástupní místo:

křižovatka „Lesná“ - GPS 50°34'45.741"N, 13°25'14.067"E

Popis:

Z křižovatky „Lesná cesta mírně klesá směrem na Měděnec. Pozor na závoru
na začátku lesa (1 km). Pokračujeme po zpevněné lesní cestě místy se
šotolinou. Přijedeme na rozcestí „Rudolický rybník“ (1,8 km) a odbočíme
doleva z kopce. Za rozcestím „Telčský potok“ (2,8 km) pokračujeme rovně po
stoupající cestě. Opět pozor na závoru na km 7,1. Do obce Kalek přijíždíme z
kopce a na první křižovatce ještě nad obcí odbočujeme vpravo (7,9 km). Po
asfaltové silnici mineme odbočku do Německa a přijedeme na křižovatku ve
středu obce (8,5 km). Dáme se doprava a stoupáme na křižovatku k
autobusové zastávce a ke křížení cyklotrasy č. 3071 (9,1 km). Opět odbočíme
vpravo směrem na Měděnec 31 km. Po silnici dosáhneme části Kalku zvané
Načetín. Na křižovatce cest jedeme rovně kolem autobusové zastávky,
přičemž doprava odbočuje cesta do německé obce Rübenau. Cesta před námi
začne stoupat a vjede do lesa. Mineme tři křižovatky tvaru T, přičemž vždy
pokračujeme rovně. Na čtvrté křižovatce T (16,7 km) odbočujeme doleva
směrem na Měděnec, Klínovec a Jilmovou. Přijíždíme k velmi frekventované
silnici I. třídy č. 7 (18,7 km). Zde odbočíme doleva směrem na Měděnec 19
km. Po kraji silnice pokračujeme 1,9 km k odbočce doprava ze silnice na lesní
silničku (20,6 km). Jedeme přes bývalou obec Jilmovou a mineme odbočku
přes můstek do německé obce Satzung. Držíme se stále asfaltové silničky.
Přijíždíme na křižovatku k vodní nádrži Přísečnice, kterou ovšem neuvidíme
(27,7 km). Pokračujeme rovně bez odbočení a mineme pramen na levé straně
cesty (28,9 km). Projíždíme rovně křižovatkou T (29,5 km) a pokračujeme až k
nájezdu na silnici II/223 (33,3 km). Držíme se ukazatele a odbočujeme
doprava směr Cheb 113 km a Měděnec 6 km. Pozor silnice je se silným
automobilovým provozem. Po 1,4 km přijíždíme na křižovatku a odbočujeme
doprava na Měděnec (34,7 km). Přijíždíme do obce Měděnec (39,7 km).

Tip:

Přírodní památka Sfingy – Rulové skalky bizarních tvarů, připomínající
egyptské sfingy. Nachází se v serpentinách za obcí Měděnec. K nahlédnutí a
průzkumu se zde nabízí štola Země zaslíbená

Nej na trase:

Vodní nádrž Přísečnice - je přehradní nádrž nacházející se severozápadně od
Chomutova pod obcí Kryštofovi Hamry. Toto vodní dílo leží v nadmořské
výšce 732,8 m a je obklopeno nádhernou krajinou přírodního parku
Bezručovo údolí. Nádrž byla vybudována na přelomu 70. a 80. let minulého
století na Přísečnickém potoce. Slouží jako zdroj pitné vody, zdroj energie a
také jako protipovodňová ochrana Chomutovska.
Mědník 910 m n. m. – Už podle názvu je patrná spojitost s těžbou měděné
rudy nejen v okolí ale i zde, na samotném Mědníku. Na Měděnci je možno
navštívit štolu Země zaslíbená.
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Praktické:

Otevírací doba štoly Země zaslíbená: květen - říjen
Ubytování lze sehnat v oblasti Lesné a přímo na Měděnci či v nedaleké
Loučné pod Klínovcem.

Obrázek 5: Profil etapy 4 Lesná – Měděnec

Mapa 4: Etapa 4 Lesná – Měděnec
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5. etapa: Měděnec – Boží Dar
Anotace:

Poslední etapa na trase Krušnohorské magistrály nás zavede k nejvyšším
vrcholům Krušných hor – Klínovec a Fichtelberg. Z Měděnce zvolna stoupáme
přes kopce Macecha a Meluzína k horskému městečku Loučná pod
Klínovcem, odkud nás čeká závěrečné stoupání do Klínoveckého sedla a
následný zasloužený sjezd do nejvýšše položeného města nejen v Česku ale i
ve střední Evropě Božího Daru (1028 m n. m.).

Oblast:

Západní Krušné hory – Božidarsko

Délka:

18 km

Převýšení:

400 m

Typ kola / Povrch:

Silniční kolo nebo trekingové kolo – 100 % asfalt

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000, 121 Krušné hory - Karlovarsko

Informační centra:

Měděnec, Loučná pod Klínovcem, Boží Dar

Dopravní dostupnost

Cyklobusy: Chomutov – Jirkov – Měděnec – Boží Dar

Nástupní místo :

Měděnec, křižovatka s cyklotrasou č. 35 – GPS 50°25'20.032"N, 13°6'54.004"E

Popis:

Přes křižovatku s cyklotrasou č. 35 pokračujeme z Měděnce rovně směrem na
Boží dar. V obci Horní Halže odbočujeme na křižovatce tvaru V (2,5 km)
doleva. Stále se držíme na silnici II/223 a na cyklotrase č. 23. Silnice u
křižovatky „Pod Meluzínou“ ostře odbočuje vpravo (10,6 km). Sjíždíme z
kopce do obce Loučná pod Klínovcem na křižovatku u autobusové zastávky
(12,7 km) a parkoviště s informačním střediskem po pravé straně. My se ale
vydáváme po stoupající silnici dále na Boží Dar. Projedeme dvěma tunely
sloužícími jako přejezd silnice pro lyžaře a stále stoupáme po silnici až na
rozcestí Boží Dar/Klínovec (15,6 km), kde je i zastávka autobusu. Pokračujeme
po silnici odbočením doprava a sjíždíme na kruhový objezd nad Božím Darem
(17,3 km). Vyjedeme prvním výjezdem doprava směrem ke stání hranici po
silnici směřující do Oberwiesenthalu. Po 100 m odbočíme přes silnici doleva,
abychom do centra města jeli po cyklotrase mimo provoz. Z kopce klesáme
po pevné šotolinové a asfaltové cestě až do centra Božího Daru (18 km).

Tip:

Přírodní památka Sfingy – Rulové skalky bizarních tvarů, připomínající
egyptské sfingy. Nachází se v serpentinách za obcí Měděnec. K nahlédnutí a
průzkumu se zde nabízí štola Země zaslíbená
Mědník 910 m n. m. – Už podle názvu je patrná spojitost s těžbou měděné
rudy nejen v okolí ale i zde, na samotném Mědníku.

Nej na trase:

Klínovec 1244 m n. m. - Je nejvyšším vrcholem Krušných hor. Hlavní
atraktivitou je nově zrekonstruovaná rozhledna, ze které za dobré viditelnosti
dohlédnete až k Děčínskému Sněžníku, Milešovce (České středohoří) nebo
k Ještědu
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Fichtelberg 1215 m n. m. – Po Klínovci druhá nejvyšší hora Krušných hor. 32
m vysoká Vyhlídková věž, mimo jiné, umožní rozhled na Německou část
tohoto pohoří.
Praktické:

Lanovky – Výstupy na Klínovec a Fichtelberg si můžete zpříjemnit jízdou na
lanovce. Na Klínovec vás i s kolem doveze jednosedačková lanovka
z Jáchymova anebo třísedačková lanovka „dámská“ se stanicí nad obcí Loučná
pod Klínovcem.
Ubytování v obci Měděnec, Loučná pod Klínovcem a Boží Dar.

Obrázek 6: Profil etapy 5 Měděnec – Boží Dar

Mapa 5: Etapa 5 Měděnec – Boží Dar

3.2.1.2 Dálkový přejezd Eibenstock – Schöna
1. etapa: Eibenstock - Scheibenberg
Anotace:

Putování začíná v rekreačním středisku Eibenstock, v horském městečku,
které je ohraničeno 1.018 m vysokou horou Auersberg a přehradní nádrží
Eibenstock. Trasa pokračuje přes malebné vodopády Blauental, titulované
jako nejvyšší v Sasku, městečko Schwarzenberg až do Scheibenbergu,
hornického městečka s unikátním čedičovým vrcholem.

Délka:

37,6 km

Převýšení:

805 m

Typ kola / povrch:

Trekinkgové kolo / elektrokolo

Náročnost:

3,5 z 5

Doporučená mapa:

Dr. Barthel Verlag – Radwanderkarte mit Zick-Zack-Faltung KAMMtour
Erzgebirge-Vogtland; SHOCart Česko-Německé pohraničí, Krušné hory
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Informační centra:

Oberwiesenthal, Eibenstock, Schwarzenberg

Dopravní dostupnost: auto, cyklobusy: Cheb – Karlovy Vary - Boží Dar; vlakové spojení do
Oberwiesenthalu
Nástupní místo:

Eibenstock 50°50'09"N, 14°02'54"E

Popis trasy:

Z Eibenstocku vyrazíme přes silnici směřující do obce Wildenthal. Napojíme
se na modrou turistickou značku a sjíždíme do údolí Blauental k řece Grosse
Bockau. Na křižovatce odbočíme vlevo a podél nejvyššího saského vodopádu
Blauenthaler Wasserfal sjíždíme údolíčkem na začátek Karlovy stezky
(Karlsroute). Když přijedeme k plasice cyklisty symbolizující právě začátek
Karlovy stezky odbočíme doprava a pojedeme již po cyklotrase Saská
středohoří (Sächsische Mittelgebirge) podél řeky Muldy na bývalé dráze.
Krásná cyklostezka Mulderadweg nás přivede až k velkému tunelu, který
ovšem neprojedeme a již před ním odbočíme doprava a začneme přes silnici
stoupat lesem směrem k obci Bockau. Na první lesní křižovatce odbočíme
doleva a stoupáme stále lesní štěrkovou cestou až nad město Lauter. Sjíždíme
do města a držíme se značení cyklotrasy Saská středohoří, která nás provede
městem. Sjíždíme jím dolů k řece Schwarzwasser a než řeku přejedeme,
zabočíme ještě před železnicí vpravo a podél kolejí jedeme až k dalšímu
železničním přejezdu, který přejedeme odbočením vlevo. Projedeme
historickým krytým mostem přes Schwarzwasser a zatočíme doprava. Jedeme
až k další velké silnici, kde nejprve zatočíme vlevo do kopce a po 100 m
doprava. Cesta nás provede nad městem až ke štěrkovému stoupání mezi
pastvinami. Cesta se změní později na krátkou lesní cestu a pojedeme po ní
až k silnici. Odbočíme vpravo a na další křižovatce vlevo. Budeme opět
stoupat velmi hezkou silničkou s hezkými výhledy na Krušné hory. Této cesty
se držíme, i když se klikatí, až k silnici v obci Scheibenberg. Na silnici se dáme
vlevo a za čerpací stanicí třetí odbočkou opět zabočíme vlevo. Sjedeme mezi
domy až k nádraží Scheibenberg, kde dnešní etapu končíme.

Tip:

Vodopád u Blauenthalu – Díky výšce přesahující 30 m se honosí titulem
největší vodopád Saska. Nachází se na kraji obce, bezprostředně na „Karlově
stezce“. V zimě se zde tvoří kuriózní ledové formace, které lákají místní
horolezce ke zdolání.
U obce Waschleite můžete navštívit také muzeum v přírodě ukazující
historické dobývání rudy a také pálení dřevěného uhlí – Köhlerhüte, Am
Fürstenberg 7, Waschleite. GPS 50.550752, 12.822916
Přehrada Eibenstock – Díky objemu 75 milionů m³ a výšce přehradní hráze 65
m je největší údolní přehradou Saska. Zadržuje se zde voda řeky Muldy, která
se dále vlévá do Labe a s ním přes Hamburk až do Severního moře. Slouží
především jako zásobárna pitné vody a ochrana před povodněmi.
Na cyklotrasu Saská středohoří se můžete napojit i z Božího Daru. Při startu z
Božího Daru je potřeba přes kruhový objezd nad městem přejet státní hranici
a pokračovat po silnici do Oberwiesenthalu. Oberwiesenthalem projedeme
po Karlsbaderstrasse až na křižovatku s Hüttenbacherstrasse, kde se dáme
doleva na cyklostezku. Na další křižovatce s Dr. Jäger Str. Odbočíme doprava
a jedeme až k Ferienpark Meeres Aquarium. Zde odbočíme doprava a jedeme
až na konec cesty k lesu s dětským hřištěm, kde odbočíme podle značení
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směrem na Crottendorf. Budeme sledovat cyklotrasu Sächsische
Mittelgebirge a na lesní křižovatce u sjezdu průsekem se napojíme také na
cyklotrasu Zchopautalradweg.
Crottendorfem projíždíme po silnici, kterou jsme do obce vjeli. Přejedeme
hlavní silnici a na třetí odbočce doprava zahneme podle značení trasy Saská
středohoří. Držíme se cyklostezky jdoucí městěm, přejedeme ještě jednou
hlavní silnici a najedeme na drážní cyklostezku. Ta nás přivede opět k hlavní
silnici, kterou přejedeme a pojedeme po polní cestě. V obci Schletau se
držíme cykloznačení abychom jí projeli mnoha odbočkami. Lesní cesta nás
následně přivede do obce Scheibenberg k nádraží
Nej na trase:

Scheibenberg 807 m n. m. - Čedičový vrchol, který je dominantou
stejnojmenného města. Jde o unikát, díky 40 m vysokým čedičovým sloupům,
jejichž vznik mapuje místní naučná stezka. Tato hora se díky výjimečnému
geologickému úkazu „varhanních píšťal“ řadí k nejvýznamnějším geotopům
Německa. Panoramatické výhledy z tohoto neobvyklého kopce pozvedne 28
m vysoká rozhledna.

Praktické:

Ubytování: Eibenstock, Schwarzenberg, Scheibenberg, Annaberg-Buchholz

Obrázek 7: Profil etapy 1 Eibenstock – Scheibenberg

Mapa 6: Etapa 1 Eibenstock – Scheibenberg

2. etapa: Scheibenberg – Marienberg
Anotace:

Tato etapa vás provede zejména po kulturních a historických zajímavostech
oblasti Východních Krušných hor. Projíždí totiž městem Annaberg-Buchholz,
kde můžete nahlédnout do Hornického kostel svaté Marie anebo zažít
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nevšední v manufaktuře snů, a končí v Marienbergu kde máte možnost
nahlédnout pod povrch v ukázkovém dole „Molchner Stolln“
Oblast:

Východní Krušné hory

Délka:

45 km

Převýšení:

930 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo/75 % asfalt, 25 % šotolina, lesní cesta

Náročnost:

4z5

Doporučená mapa:

SHOCart Krušné hory, Chomutovsko č.7; Česko-německé pohraničí – Krušné
hory

Informační centra:

Annaberg-Buchholz, Marienberg

Dopravní postupnost: Auto
Nástupní místo:

Scheibenberg náměstí - 50°32'27"N, 12°54'43"E

Popis trasy:

Z města Scheibenberg se vydáme směrem k trati po zelené značce. Pozor,
trasa po několika metrech uhýbá na šotolinovou cyklostezku (300 m), po
zhruba 750 m od startu se dostaneme k železniční trati, podél které trasa
pokračuje. Po 3 km přejedeme přes přejezd, opustíme zelenou značku a dál
pokračujeme značenou CT 6. Po té objedeme zámecký rybník a vrátíme se
zpět na hlavní ulici. Na 5. km opustíme obec odbočením vlevo. Stoupáme
okolo polností až na vrchol 1,7 km dlouhého stoupání, odkud sjedeme do
obce Frohnau, resp. do krajského města Annaberg-Buchholz. Městem
směřujeme na vrchol kopce značenou cyklostezkou, která se ve městě mírně
ztrácí. Od kostela v centru města směřujeme stále vzhůru až k rybníčku
Schützteich, který míjíme zleva parkem. Pokračujeme vzhůru podél
sportoviště až na nejvyšší bod trasy na 13. km (cca 690 m nad mořem). Nad
sportovištěm přejedeme silnici a po chvilce odbočíme mírně vpravo, kde
trasa vede podél zoologického zahrady s lesní zvěří. Na 13,5. km opouštíme
město prudkým sjezdem dlouhým jen cca 500 m. Po prudké zatáčce vpravo
pokračujeme dál po CT Sächsische Mittelgebirge (Saská středohoří).
Obloukem projedeme obec Königswalde a dále traverzujeme svah po silnici.
Na 17,5. km silnici opouštíme. Trasa dále pokračuje příjemnou šotolinovou
cestou po staré železniční cestě cca 4 km. Na 21,5. km začíná prudké stoupání
odbočkou vpravo. Stoupání nás zavede do obce Mildenau. Obec
traverzujeme po cyklotrase Saská středohoří nad hlavní silnicí. Krátkými
výjezdy a sjezdy po dlážděné cestě dojedeme na silnici (26,5. km). Po několika
stech metrech opouštíme hlavní silnici odbočením vpravo hned za pěknými
cihlovými domy. Lesní asfaltovou cestou sjedeme k říčce Zschopau. Přes říčku
přejedeme po železném mostě a podél ní dojedeme na hlavní silnici. Po silnici
krátce vystoupáme a po pár stech metrech ji opustíme (značeno též červenou
značkou). Pokračujeme údolím až do obce Wolkenstein. Na 34. km
překročíme železniční trať a stoupáme poblíž hradu až na náměstí obce
Wolkenstein. Odtud stoupáme stále dál, až nás trasa zavede na obtížný sjezd
na cca 35. km. Zde je třeba sesednout a kolo vést. V údolí přejedeme silnici a
stoupáme lesem po asfaltové cestě až do lázní Warmbad. Na konci lázní (cca
36,5. km) odbočíme vlevo a pokračujeme značenou CT Saská středohoří. Na
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39. km přejedeme hlavní silnici a projedeme obcí Hilmersdorf. Na konci obce
(40. km) odbočíme vpravo a po polní cestě se dostaneme až do města
Marienberg. Městem projíždíme z kopce dolů a držíme se značení CT Saská
středohoří (mírně vlevo). Na cca 44. km přejedeme hlavní silnici a další
odbočkou vpravo se dostaneme na náměstí poblíž kostela.
Tip:

Ukázkový důl „Molchner Stolln” v Pobershau - Ukázkový důl „Molchner
Stolln” existuje od počátků 20. st., avšak stříbro se v šachtě „Drey Molchen”
těžilo již v první polovině 16.st . Při procházce důlními šachtami si můžete
prohlédnout historickou obloukovou klenbu, vytěžené stříbro a cín, bude vám
představena obdivuhodná technika funkční soustavy čerpadel a na konci
chodby, osvětlené pouze historickou svítilnou, si můžete představit, v jaké
tmě horníci pracovali.
Hrad Scharfenstein v Scharfensteinu: Hrad nacházející se v romantickém údolí
řeky Zschopau. V jeho přes 700 let starých zdech se je umístěno
Krušnohorské muzeum Vánoc a hraček; výstava k dějinám hradu a o životě
Karla Stülpnera – přezdívaným jako Robin Hood Krušných hor; hradní věž a
cisterna; místnost pro ukázková řemesla a centrum tvořivosti „ErlebnisZeit”;
modelářská sada a krušnohorské lidové umění; boutique s krajkami a
Stülpnerův trh; prodejna starožitného nábytku (Bossard-Antik) a také hradní
restaurace k občerstvení.

Nej na trase:

Zámek Schlettau. Budovy zámku byly postaveny v době od 14. do 18. století a
jejich základem byla tvrz již z 11. století. V zámku se nalézá Centrum pro
dějiny lesa a divoké zvěře, expozice prýmkařské dílny, expozice „Výroba
bylinného likéru“, sbírka „Krušnohorské krajinářské umění“, síň železničních
tradic a rytířský sál.
Wolkenstein – V tomto více než 800 let starému osídlení vás asi nejvíce
zaujme památkově chráněné historické jádro města s dominantním hradním
a zámeckým komplexem tyčícím se na vysokém skalním ostrohu, který svou
polohou vyzývá k návštěvě.
Město Annaberg-Buchholz: Chrám svaté Anny je největší pozdně gotický
halový kostel v Sasku se slavným hornickým oltářem. Hornický kostel svaté
Marie je jediný hornický kostel v Sasku s hornickým betlémem, který dokládá
výjimečné mistrovské umění krušnohorského řezbářství. Manufaktura snů Zážitkové muzeum s jedinečnou soukromou sbírkou krušnohorského
lidového umění paní Eriky-Pohl Ströherové. Technické muzeum Frohnauer
Hammer - Technické muzeum s plně funkčním hamrem ze 17. století,
nejstarší muzeum kovářství v Německu.

Praktické:

„Molchner Stolln” - Amtsseite Dorfstraße 67, 09496 Pobershau, tel.: +49 (0)
3735/62527; Návštěvní hodiny: denně 9.00-16.00 h., prohlídky s průvodcem
každou hodinu
“Burg Scharfenstein” Schlossberg 1 09435 Scharfenstein, tel.: +49 (0)
3725/70720, Návštěvní hodiny: úterý–neděle / duben–říjen 10:00-18:00 h.,
listopad–březen 10:00-17:00 h.
Ubytování v Marienberg, Annaberg-Buchholz
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Obrázek 8: Profil etapy 2 Scheibenberg – Marienberg

Mapa 7: Etapa 2 Scheibenberg – Marienberg

3. etapa: Marienberg – Teichhaus
Anotace:

Nejdelší celodenní etapa, začíná v městě Marienberg opředeném hornickými
tradicemi. Dále pokračuje napříč Přírodním parkem Vogtland. Povede vás
přes Olbernhau “Město sedmi údolí” a končí pod cínoveckým hřbetem v údolí
Moldavského potoka v příhraniční obci Teichhaus.

Oblast:

Východní Krušné hory

Délka:

59 km

Převýšení:

1450 m

Typ kola / povrch:

trekingové kolo, elektrokolo / 70 % asfalt, 30 % šotolina
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Náročnost:

5z5

Doporučená mapa:

SHOCart Krušné hory, Chomutovsko č.105; Česko-německé pohraničí –
Krušné hory

Informační centra:

Annaberg-Buchholz, Marienberg, Olbernhau, Neuhausen

Dopravní postupnost: Auto, vlak
Nástupní místo:

Marienberg náměstí - 50°39'05"N, 13°09'53"E

Popis trasy:

Z náměstí města Marienberg trasa míří z kopce směrem k trati po cyklotrase
Saská středohoří. Podjezdem železniční trati odbočíme vpravo. Pokračujeme
podél trati mírně vlevo až k odbočce na 1,3 km vzhůru. Zde je trasa hůře
značena, vede zahrádkářskou kolonií výjezdem cca 1,7 km dlouhým. Dále
nasleduje krátký šotolinový úsek než se dostaneme na asfaltový povrch.
Projíždíme Gelobtland, podjedme železnici a odbočíme podél lesa (na
křižovatce je infocentrum). Pokračujeme již značenou CT Sächsische
Mittelgebirge (Saská středohoří) směrem z kopce lesem až do obce
Pobershau/Stollen. Na nejnižším místě, cca 8. km, odbočíme vpravo a čeká
nás cca 2,25 km dlouhé stoupání se sklonem 8 %. Na zhruba 10,5. km, na
vrcholu stoupání, opustíme silnici vlevo na lesní šotolinovou cestu. Po ní
jedeme krásným lesem a horskou loukou (Schwarzwassertal) až na nejvyšší
bod trasy na 15,5. km, kde vjedeme vlevo na silnici a po pár metrech ji
opustíme vpravo. Na 17,5. km začíná sjezd dlouhý cca 7,5 km, kterým
sjedeme do města Olbernhau. Po odbočce vpravo jedeme za průmyslovým
objektem, který objedeme a sklesáme dolů k řece a k hlavní silnici (25. km).
Řeku přejedeme a rovnou pokračujeme stoupáním údolím až do výšky 656 m
nad mořem. Zemědělskou plochou podél větrných elektráren pokračujeme
do obce Heidersdorf. Obcí sklesáme do vesničky Niederseiffenbach, kterou
rovněž projedeme. Na jejím konci nás čeká výjezd na planinu před lázněmi
Kurort Seiffen. Na 36. km míjíme odbočku do lázeňského města pod námi a
pokračujeme stále rovně traverzem kopce Schwartenberg s rozhlednou. Na
39. km najíždíme na silnici vedoucí do města Neuhausen, která nás středem
města provede až k odbočce pod zámečkem Purschenstein (41. km). Zhruba
po 1 km přejedeme silnici a po cyklostezce podél silnice pokračujeme dále až
k fotbalovému hřišti, které objíždíme. Pokračujeme přes obec Rauschenbach
a přejezdem hráze vodní nádrže mírně stoupáme k obci Cämmerswalde. Do
obce sjedeme po projetí alejí. Jedeme až na 51. km, kde odbočíme vpravo,
trasa dále vede lesem v délce cca 5 km. Po chvilce obloukem opět zamíříme
na lesní cestu, která nás dovede až do cíle – Teichhaus.

Tip:

Olbernhau - Město Olbernhau leží v idylickém údolí řeky Flöhy (Fláje) a ze
všech stran jej obklopují Krušné hory. V jeho blízkém okolí, se nachází dalších
šest údolí při potocích Schweinitz, Natzschung, Dörfel, Rungstock, Biela a
Bären, které se vlévají do řeky Flöha a společně s okolní krajinou tak daly
Olbernhau jméno: „Město sedmi údolí“. Se svými 10 000 obyvateli se počítá
k jednomu z největších měst středního Krušnohoří.

Nej na trase:

Krušnohorské muzeum Sklárna v Neuhausen: Vzniklo díky dříve velmi
rozsáhlé produkci skla v Krušných horách, která byla bohužel v 19. století
nahrazena kvalitnější a levnější produkcí, např. Ze sousedních Čech či Lužice.
Funguje zde v omezeném provozu také ukázková dílna, kde si můžete
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prohlédnout proces výroby skla a jeho zdobení, foukání, malování nebo
gravírování.
Praktické:

Možnost koupání v přírodním koupališti Waldbad Rätzteich, 50°37'18"N,
13°10'55"E, otevřeno denně od 10 do 21 h.
Ubytování v Neuhausen, Teichhaus

Obrázek 9: Profil etapy 3 Marienberg – Teichhaus

Mapa 8: Etapa 3 Marienberg – Teichhaus

4. etapa: Teichhaus – Breitenau
Anotace:

Kratší etapa vedoucí ze srdce Krušných hor, tedy z oblasti větrných plání a
náhorních plošin v okolí městečka Cínovec do podhůří. To ale neznamená, že
nedopřeje svým věrným následovníkům ještě několik neúprosných stoupání.
Krajina se mění a začínají přibývat pískovcové skály a masivy Národního parku
Saského Švýcarska, v němž se nachází i denní cíl malebné lázeňské městečko
Bad Gottleuba.

Oblast:

Moldava - Breitenau

Délka:

34 km

Převýšení:

642 m

Typ kola/ Povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / 70 % asfalt 30 % šotolina, lesní cesta
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Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart Krušné hory, Chomutovsko č.105; Česko-německé pohraničí –
Krušné hory

Informační centra:

Altenberg, Bad Gottleuba

Dopravní dostupnost: Auto, bus Bad Gottleuba, vlak Altenberg
Nástupní místo:

Hraniční přechod Teichhaus/ Moldava 50°43'24.730"N, 13°37'28.245"E

Popis:

Začínáme poblíž vesničky Teichhaus na velkém rozcestí, odkud se vydáme
upravenou šotolinovou cestou podél Hraničního potoka do obce
Neurehefeld. Trasa křižuje silnici a po pár metrech sjíždíme opět doleva lesní
cestou se šotolinovým povrchem až do vesnice Rehefeld – Zaunhaus. Zde
přejíždíme potok a hned za ním odbočíme vlevo. Na dalším rozcestí uhýbá
stezka Sächsische Mittelgebirge vpravo a my po ní stoupáme vzhůru téměř
pod vrchol Kahleberg. Na samotný vrchol s vyhlídkou si můžeme udělat
odbočku po žluté značce, anebo pokračujeme rovně po cestě. Na další
křižovatce odbočíme vpravo a sjíždíme do Georgenfeldu, kde odbočíme vlevo
a po krátkém sjezdu přejíždíme po nadjezdu dálnici, za kterou pokračujeme
vpravo do Zinnwaldu. Na dalším rozcestí uhýbá trasa vlevo a my pokračujeme
ve sjezdu až do městečka Geising. Na výrazné křižovatce v centru městečka
odbočíme vpravo a po pár stech metrech znovu zahneme doprava. Následuje
stoupající úsek Hornickou naučnou stezkou, která nás zavede do vesničky
Fürstenau. Při příjezdu k ní nejprve zahneme vpravo a na dalším rozcestí
odbočíme vlevo směr Fürstenwalde. Vlníme se mezi loukami a pastvinami a
po závěrečném sjezdu na okraji Fürstenwalde se stáčíme vpravo.
Pokračujeme ještě kousek otevřenou krajinou a hned za dalším rozcestím,
kde se držíme vpravo, směr Breitenau, se cesta zanoří do lesa. Lesní cesta nás
vyvede u dálničního nadjezdu, který překonáme a odkud je to jen pár
posledních kilometrů mírného stoupání do Breitenau, kterým nás doprovází
větrné elektrárny.

Tip:

Altenberger Pinge - přírodní útvar ve tvaru kráteru, způsobený důlní činností
člověka. Nachází se necelých 6 km od Česko-německé hranice, u známého
lázeňského a lyžařského městečka Altenberg Kráter vznikl propadem
nadložních vrstev do prostor cínových dolů. Původní velikost po zřícení v r.
1620 byla pouhé 2 hektary avšak díky následné probíhající těžbě se tato
propadlina kontrolovaně zvětšovala až do dnešní podoby. Dnešní rozloha
tedy činí 12 hektarů, je 150 m hluboký a má 450 metrů v průměru. Jde o
opravdový unikát, patří mezi 77 nejvýznamnější národních Geotopických míst
v rámci celého Německa.

Nej na trase:

Kahleberg (905 m n. m.) – Vrchol ležící přibližně 2 km jihozápadně od
městečka Altenberg. Můžete zde najít místo k příjemnému občerstvení v
místní horské boudě a také se zde nabízí perfektní rozhled, zejména na
německou část Krušných hor
Altenberg – Kulturně a sportovně velmi rozmanité hornické město, již od 15.
století bylo nejvýznamnějším místem těžby cínové rudy v Sasku. Pro více
informací zde můžete navštívit hornické muzeum.
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Hornické muzeum Altenberg – proniknete do tajů těžby cínu od staleté
hornické činnosti důlního dobývání rudy až po novodobou úpravu rud.
Uvidíte historickou úpravu rud, důlní štolu nebo skanzen důlní techniky.
Letní bobová dráha Altenberg – Nejdelší bobová dráha v Sasku měřící 1000
m. Areál nabízí i další atrakce, jako je sjezd svahu v kárách nebo na
koloběžkách.
Rozhledna na Kohlhaukuppe – Kopec nad obcí Geising s rozhlednou a
turistickou chatou na vrcholu. Přístup na vrchol je po stezce z Geisingu anebo
ze značené stezky vedou také z Cínovce.
Praktické:

Ubytování Holzhau, Bad Gottleuba-Berggiesshübel – nádherné lázeňské
město, nabízející celou řadu ubytování.
Etapu je možno ukončit v Bad Gottleuba a opustit tak cyklotrasu Saská
středohoří. Za Breitenau ze silnice odbočíme doleva k přehradě Talsperre
Gottleuba a jedem stále lesní cestou. Mineme přehradu, za níž po chvíli cesta
začne stoupat. Vyjedeme z lesa a sklesáme opět na silnici po odbočení již
dojíždíme do Bad Gottleuby. Célková délka etapy pak je 43 Km a převýšení
775m.

Obrázek 10: Profil etapy 4 Teichhaus – Breitenau

Mapa 9: Etapa 4 Teichhaus – Breitenau
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5. etapa: Breitenau – Schöna
Anotace:

Závěrečná etapa dálkového přejezdu si získá pozornost především u
milovníků přírody. Opouští krušné hory a projíždí nádhernou, rozmanitou
oblastí Labských pískovců. Zaujmou vás zde četné stolové hory a pískovcové
věže skalních měst, které místní krajině dominují a skýtají nesčetné výhledy
na mohutný kaňon řeky Labe.

Oblast:

Breitenau - Schöna

Délka:

42,5 km

Převýšení:

750 m

Typ kola/ Povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / 65 % asfalt, 35 % šotolina, lesní cesta

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart Krušné Hory, Chomutovsko č. 105, Krušné hory, Mostecko č, 106

Informační centra:

Reinhardtsdorf-Schöna, Bad Gottleuba, Bad Schandau, Hřensko

Dopravní dostupnost: Auto, bus Bad Gottleuba, vlak Schöna
Nástupní místo:

Breitenau rozcestí - 50°48'23.501"N, 13°53'29.454"E

Popis trasy:

Z rozcestí v Breitenau se vydáme vpravo prudkým sjezdem a následným
výjezdem do vesničky Oelsen. Stoupáme dál vesničkou, za kterou následuje
dlouhý sjezd skrz louky a pastviny do obce Hellendorf. Projíždíme vesnicí a na
křižovatce s hlavní silnicí odbočíme vpravo, chvilku se odbočky držíme a po
pár stech metrech sjedeme vlevo ne lesní cestu. Stoupáme k vrcholu
Zeisigstein, za kterým se trasa stáčí vpravo a pokračuje 2 km rovným úsekem
k vyhlídkové plošině Grenzplatte. Sjíždíme do skalního údolí říčky Biela v údolí
Bielatal, kterým projíždíme dál. Po obou stranách je údolíčko lemováno
rozmanitými skalními útvary a za těmi nejimpozantnějšími – Herkulovými
sloupy, odbočíme vpravo. Stoupáme do vesničky Rosenthal, kde na prvním
rozcestí odbočíme opět vpravo a na druhém rozcestí na okraji vesnice vlevo.
Následuje 7 km úsek do obce Cunnersdorf. Začíná krátkým stoupáním, ale to
se brzy zlomí a my sjíždíme údolím potoka Cunnersdorferbach. Na velkém
rozcestí v Cunnersdorfu odbočíme vpravo a pokračujeme do malé osady
Kleingiesshübel, odkud trasa ještě naposledy stoupá vstříc stolovým horám,
nejkrásnějším vyhlídkám trasy. Na rozcestí pod největší z nich – Grosser
Zschirnstein odbočíme vlevo a klesáme k prvním domkům a zahrádkám v
Schöně. U nich sledujeme silnici, která se stáčí vlevo. Při výjezdu z lesa se nám
otevře krásný pohled na sice nejmenší, ale o to více malebnější skály
Zirkelstein a Kaiserkrone. Na rozcestí za Kaiserkrone v Reinhardtsdorf-Schöna
odbočíme vpravo silničkou a z kopce sjíždíme do Labského údolí. Po 1,5 km se
napojujeme na Labskou stezku.

Tip:

Die Herkulessäulen v Bielatal, takzvané “Herkulovy sloupy” – nachází se na
pravé staně údolí Bielatal, pouhý 1 km za obcí Ottomühle. Jde o skalní věže
připomínající svými tvary nohy bájného Herkula
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Nej na trase:

Stará teplická poštovní cesta - Za hranicemi si všimněte napojení na tento
starý systém dopravního spojení, který zajišťoval komunikaci z údolí řeky
Labe v Drážďanech, přes Krušné hory až do Čech.
Lázeňské městečko Bad Gottleuba patří k nejkrásnějším horským městům
Saska. Leží na hranici Labských pískovců a Krušných hor v malebném údolí
potoka Gottleuba.
Vodní nádrž Gottleuba, nacházející se u lázeňského města Bad Gottleuba,
slouží jako zásobárna pitné vody pro město Pirna a okolí. Poskytuje též
ochranu před povodněmi a vyrábí elektrickou energii. Délka hráze je 327
metrů a výška 53,2 metrů, čímž se jedná o nejvyšší přehradní nádrž v Sasku.
Vyhlídka Grenzplatte – krásný pohled na lokalitu Ostrova a pískovcové věže a
masivy, na kterou se dostanete po červené turistické značce.
Stolové hory s vyhlídkami: Grosser Zschirnstein – Z hory je bohatý rozhled do
okolí a člověk dohlédne na mnohé vrcholy v dáli, jako např. na Lovoš – České
středohoří, Bezděz – Máchův kraj, Ještěd – Jizerské hory) Vyšlapejte si nahoru
raději pěšky, cca 1,7 km po červené turistické značce. Zirkelstein 385 m n. m.
– Neboli oblý kámen, je sice jednou z nejmenších stolových hor Českosaského
Švýcarska avšak tvarově je velmi impozantní. Z vrcholové kruhové vyhlídky,
máte celé Českosaské Švýcarsko jako na dlani. Kaiserkrone 351 m n. m. –
V překladu Císařská koruna, byla pojmenována podle svého tvaru. Jedná se o
intenzivně zvětralou, velmi členitou stolovou horu, svým tvarem připomínající
trojcípou korunu. Z vyhlídky na vrcholu je krásný výhled do údolí Labe na
skaliska Schrammsteine a Falkenstein.

Praktické:

Ubytování v Bad Gottleuba – nádherné lázeňské město, nabízející celou řadu
ubytování. Další ubytování najdete v Schöna, Hřensko, Bad Schandau, Děčín.
Po Labské stezce můžeme dojet do lázeňského města Bad Schandau,
vzdáleného jen 5 km, kde se nabízí řada ubytování a dobré dopravní spojení.
Nebo se můžeme vydat proti proudu Labe a ještě navštívit Hřensko, nejníže
položenou obec v ČR, a pak pokračovat do Děčína, kde začíná cyklotrasa
Krušnohorská magistrála. Z Děčína je také výborné dopravní spojení vlakem a
je zde mnoho ubytování. V Děčíně si také můžete zapůjčit kolo.

Obrázek 11: Profil etapy 5 Breitenau – Schöna
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Mapa 10: Etapa 5 Breitenau – Schöna

3.2.2 JEDNODENNÍ VÝLETY
Následující tabulka obsahuje přehled výletů, které jsou popsány níže v textu. Ke každé z 12 propojek
jsou zpracovány 2 výlety. Ve dvou případech zahrnuje výlet dvě sousední propojky a nebylo možné
vytvořit jiné, smysluplné trasy výletů. Proto jsou výletní trasy Údolím pískovcových skal 2 a
Krušnohorské rarity v mírné modifikaci přiřazeny ke dvěma propojkám. Pro přehlednost textu jsou
tyto výlety popsány vždy u obou propojek.
Tabulka 2: Přehled výletů přiřazených k jednotlivým propojkám
Propojka

Výlet 1

Výlet 2

1 Sněžník–Rosenthal

Pod dohledem stolových hor

Labskými pískovci

2 Ostrov–Bielatal

Údolími pískovcových skal 1

Údolími pískovcových skal 2

3 Petrovice–Bahratal

Zapomenuté pohraničí

Údolími pískovcových skal 2

4 Fojtovice–Fürstenau

Z Cínovce na Komáří vížku a zpět

Krupkou nahoru a dolů

5 Cínovec–Georgenfeld

Z cínoveckých mokřadů za krásnými výhledy

Sedmihůrská trasa

6 Žebrácký roh–Teichhaus

Podél potoků a přes hranice

Na Kahlberg a zpět

7 Český Jiřetín–Deutschgeorgenthal

Krušnohorské rarity

Vodní nádrže v krušnohoří

8 Nová Ves v Horách–Deutschneudorf Nová ves v Horách

Krušnohorské rarity

9 Brandov–Olbernhau

Okolím Olbernhau

Kopci přírodního parku Vogtland

10 Kalek–Rübenau

Národním parkem u Rübenau

Přes Horu Sv. Kateřiny

11 Jilmová–Satzung

Hora Sv. Šebestiána

Pohraničními lesy a vesnicemi

12 Černý potok–Jöhstadt

Krajem rozhleden

Střípky historie krušnohorské
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3.2.2.1 Výlety navázané na propojku Sněžník – Rosenthal
Labskými pískovci
Anotace:

Trasa se na začátku rychle odpoutá od řeky a vede nás z Děčína ke stolovým
horám Českosaského Švýcarska. K nejvyšší z nich Děčínskému Sněžníku
nedojedeme a míříme přes hranice, vstříc Saským pískovcovým velikánům. V
závěrečné části nás trasa již poklidně provede kaňonem řeky Labe,
lemovaným po obou stranách majestátně se tyčícími stěnami.

Oblast:

Labské pískovce

Délka:

52 km

Převýšení:

1111 m

Typ kola/ Povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo/ 85% asfalt, 15% šotolina, lesní cesta

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart - Česko-německé pohraničí – Labské pískovce, Českosaské
Švýcarsko, Lužické hory

Informační centra:

Děčín, Reinhardtsdorf-Schöna, Bad Schandau

Dopravní postupnost: Auto, cyklobus Děčín-Sněžník, vlak Schöna nebo Bad Schandau
Nástupní místo:

Děčín – Masarykovo náměstí 50°46'51.320"N, 14°12'48.167"E

Popis trasy:

Z Masarykova náměstí v Děčíně vyjedeme po hlavní silnici, která se hned za
náměstím stáčí vpravo ulicí Tyršova. Pojedeme po ní následujících 500 m a
překonáváme po Tyršovo mostě řeku Labe. Hned za ním odbočíme vpravo a
napojujeme se na CT 23, Krušnohorskou magistrálu, která nás dovede pod
skalní masivy Děčínského Sněžníku. Po 12 Km jízdy touto lesní silničkou,
opustíme CT 23 na křižovatce ve výrazné levotočivé zatáčce tak, že
pokračujeme rovně směrem k hranicím s Německem. Po dalších 4 km nás
široká lesní cesta dovede k rozcestí za hraničním přechodem Soví brána před
obcí Rosenthal. Zde odbočíme vpravo, červeně značenou lesní cestou. Na
dalším rozcestí odbočíme vpravo a sjíždíme k potůčku Fuchsbach.
Pokračujeme rovně do obce Cunnersdorf, kde odbočíme vpravo na silnici,
které se budeme držet následujících 3,5 km až do následující obce
Kleingiesshübel. Odbočíme opět vpravo a stoupáme na úpatí stolových hor
Kleiner a Grosser Zschirnstein až na druhé rozcestí, kde odbočíme vlevo, směr
Schöna. Projíždíme okolo dalších skalních monumentů – Zirkelstein a
Kaiserkrone a postupně sjedeme až k řece Labe, kde se napojíme na Labskou
stezku. Jedeme vpravo proti proudu, směr Dolní Žleb a necháme se provést
touto malebnou cyklostezkou skrz labské údolí, zpět do Děčína.

Tip:

Grosser Zschirnstein – Z hory je půlkruhový rozhled do okolí a člověk
dohlédne i na mnohé známé vrcholy v Čechách (jako např. na Lovoš – České
Středohoří, Bezděz – Máchův kraj, Ještěd – Jizerské hory...) Vyšlapejte si
nahoru raději pěšky, cca 1,7 km po červené turistické značce.

Nej na trase:

Katzstein Neboli v doslovném překladu „Kočičí kámen“. Název prý pochází od
dřívějšího výskytu divokých koček v těchto místech (poslední byla skolena
- 39 -

roku 1809). Tvoří ji skalní masiv celý porostlý lesem. Součástí Katzsteinu je
např. Katzfels (Kočičí skála) malá věžička, na kterou vás zavedou železné
schody zakončené půvabným výhledem na skalní útvary Schrammstein,
Winterberg, Zschirnstein a české výšiny.
Zirkelstein 385 m n. m. – Neboli oblý kámen, je sice jednou z nejmenších
stolových hor Českosaského Švýcarska avšak tvarově velmi impozantní.
Z vrcholové kruhové vyhlídky, máte celé Českosaské Švýcarsko jako na dlani.
Kaiserkrone 351 m.n.m. – V překladu Císařská koruna, byla pojmenována
podle svého tvaru. Jedná se o intenzivně zvětralou, velmi členitou stolovou
horu, svým tvarem připomínající trojcípou korunu. Z vyhlídky je krásný výhled
do údolí Labe na skalní masivy Schrammstein a Falkenstein.
Praktické:

Chcete-li si užít výhledy z pískovcových masivů, vezměte si s sebou zámek na
kolo a kolo před samotným výstupem na vyhlídku uzamkněte dole.

Mapa 11: Výlet Labskými pískovci
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Obrázek 12: Profil výletu Labskými pískovci

Pod dohledem stolových hor
Anotace:

Trasa se vine po silničkách, kde pískovcové monumenty stolových hor střídají
nenápadná údolí říček a rybníčků. Můžete se jen tak těšit rozmanitostí místní
přírody nebo okořenit vyjížďku výstupy na stolové hory Děčínský Sněžník a
Grosser Zschirnstein.

Oblast:

Labské pískovce

Délka:

34 km

Převýšení:

600 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 70 % asfalt, 30% šotolina, lesní cesta

Náročnost:

2z5

Doporučená mapa:

SHOCart Česko-německé pohraničí – Labské pískovce, Českosaské Švýcarsko,
Lužické hory

Informační centra:

Děčín

Dopravní postupnost: Auto, cyklobus z Děčína
Nástupní místo:

Sněžník
parkoviště
50°47'31.129"N, 14°5'13.217"E

Popis trasy:

Z obce Sněžník k rozhledně jsou to 2 km stoupání po asfaltové cestě. Po
návratu z rozhledny se vrátíme cca 2 km po CT 23 zpět (směr Maxičky) a na
rozcestí se ve výrazné pravotočivé zatáčce dáme doleva. Po 1,5 km na dalším
rozcestí odbočíme doprava po žluté značce cestou Fuchsbachweg. U mostku
Alte Flösserbrücke můžeme odbočit lesní cestou (cca 2 km) na Kristin Hrádek,
kde se nabízí výborné občerstvení, nebo pokračovat rovně po zelené
šotolinové cestě k rybníčku Taubenteich. Odtud pojedeme opět po žlutě
značené silničce, která cca po 2 km odbočí a my pojedeme pořád rovně podél
potoka Krippenbach. Na dalším rozcestí se dáme doprava po zelené lesní
cestě Schifferweg. Na této cestě potkáme odbočku na Grosser Zschirnstein.
Můžete si na ni vyjít pěšky necelé 2 km po červené turistické značce nebo
pokračovat dál. Na rozcestí odbočíme doprava po cyklotrase, která přechází
v lesní cestu. Touto cestou přejedeme hranici na tzv. České bráně a po pár
stech metrech budeme opět na asfaltové cestě značené žlutou turistickou
značkou, která nás dovede do vesnice Maxičky. Zde odbočíme vpravo lesní
cestou po zelené turistické značce. Pojedeme cca 4,5 km až na rozcestí pod
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na

křižovatce

Sněžník/Tisá

Kristiným Hrádkem, kde odbočíme vpravo a po Krušnohorské magistrále se
vrátíme zpět do obce Sněžník.
Tip:

Kristin Hrádek – Bývalý lovecký zámeček, dnes restaurace a hotel, kde si
pochutnáte na vybraných staročeských a zvěřinových specialitách.

Mapa 12: Výlet Pod dohledem stolových hor

Nej na trase:

Děčínský Sněžník – Pískovcová stolová hora, která se svými 723 m
představuje vrchol Děčínské vrchoviny a také největší a nejvyšší stolovou
horu v ČR. Vrcholovou dominantu tvoří kamenná rozhledna, kterou nechal
zbudovat František Antonín Thun pro potřeby zeměměřičů, ale již od začátku
sloužila turistům.
Drážďanská vyhlídka – Po závěrečném prudkém stoupání asfaltovou silničkou
na vrchol Sněžníku na vršku u laviček odbočíme vlevo na udusanou lesní
pěšinku, kterou se dostaneme k vyhlídce.
Grosser Zschirnstein – Z hory je půlkruhový rozhled do okolí a člověk
dohlédne na mnohé známé vrcholy v Čechách (jako např. na Lovoš – České
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Středohoří, Bezděz – Máchův kraj, Ještěd – Jizerské hory…) Vyšlapejte si
nahoru raději pěšky, cca 1,7 km po červené turistické značce.
Praktické:

Z obce Sněžník k rozhledně jsou to ještě 2 km stoupání po asfaltové cestě. Při
zpáteční cestě volte přiměřenou rychlost s ohledem na ty, kteří se ještě
k vrcholu šplhají. Rozhledna je v letní sezóně otevřena každý den, v zimní
sezóně dle klimatických podmínek.

Obrázek 13: Profil výletu Pod dohledem stolových hor

3.2.2.2 Výlety navázané na propojku Ostrov – Bielatal
Údolími pískovcových skal 1
Anotace:

Trasa nás provede malebnými obcemi na hranicích obou států mezi Děčínem
a Ústím nad Labem. Je vhodná pro parné dny díky své stinné povaze a
přítomnosti potůčků a rybníčků. Vyjížďku je možné doplnit celou řadou
úchvatných výhledů.

Oblast:

Ostrov – Bielatal

Délka:

28 km

Převýšení:

592 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 30% asfalt, 60% šotolina

Náročnost:

1z5

Doporučená mapa:

SHOCart - Česko-německé pohraničí – Labské pískovce, Českosaské
Švýcarsko, Lužické hory ; České Středohoří, děčínské stěny č.3

Informační centra:

Děčín, Tisá

Dopravní dostupnost: Auto, cyklobus z Ústí nad Labem linka č. 21
Nástupní místo:

Parkoviště vedle Turistické chaty Tisá 50°47'16.681"N, 14°2'24.778"E

Popis trasy:

Z parkoviště u Turistické chaty v Tisé (je možné parkovat i pod chatou přes
silnici) vede trasa po CT 3017 mírně z kopce lesem na pískovcové náhorní
plošině. Po zhruba 2,5 km u rozcestí s přístřeškem trasa prudce odbočí vpravo
(opustí 3017, travnatá spojka) a překročí hranici do SRN, kde se značně zvýší
kvalita povrchu. Zhruba po 3,5 km trasy pokračujeme rovně na křížení
s červenou turistickou značkou. Zde je možné odbočit k vyhlídce Grenzplatte,
vzdálené zhruba 700 m. Po 6,5 km trasy dorazíme sjezdem k Bielagrund
(Ottomühle), kde je možné si dát občerstvení. Odtud pokračujeme vlevo,
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stále podél potoka Biela, nyní po asfaltu do obce Rosenthal-Bielatal. Na
8. kilometru se napojíme na K8741, provoz je zde malý, trasa vede stále podél
potoka Biela. U 9. kilometru trasy míjíme na levé straně Hochofen
Brausenstein (vysokou pec) a napojíme se na Talstrasse K8747. Na
10. kilometru je rozdvojení cesty, dáme se vpravo do kopce po Pirnaer
Strasse S171, kterou po několika stovkách metrů v serpentině opustíme.
V kopci u obce Reichstein prudce odbočíme vpravo a sjedeme do údolí
(nejnižší místo trasy, cca 11,5 km od začátku trasy), kde přejedeme silnici
S171 a stoupáme Reichsteinem vzhůru po Reichsteiner Strasse. Projedeme
ulicí s rodinnými domy až na konec, kde se dáme vpravo podél lesa. Tohoto
směru, vlevo les, vpravo pastviny, se držíme. Po 17,5 km trasy (křížíme
zelenou značku) vjedeme do lesa po obou stranách. Na 19. kilometru se zleva
napojíme na Fuchsbachweg, kterou pojedeme cca 300 m na křižovatku
se žlutou značkou, dáme se vlevo. Značku sledujeme a podél českých hranic
mírným sjezdem pokračujeme v cestě. Po cca 21,5 km trasy odbočíme prudce
vpravo z kopce a dojedeme skalami až na křižovatku do údolí potoku Biela.
Odbočením vlevo se krásným údolím vzhůru dostaneme do obce Ostrov
(občerstvení, hotel, koupání). Obec projedeme stále po hlavní a asfaltová
silnice nás vyvede ze skalního údolí nahoru na křižovatku s hlavní silnicí z
obce Sněžník (26,5 km - nejvyšší místo). Odbočíme vpravo a po zhruba 1,5 km
jsme opět u Turistické chaty Tisá, našeho výchozího bodu.
Tip:

Tiské stěny - Skalní město v Tisé je součástí CHKO Labské pískovce a je rájem
horolezců, turistů a všech obdivovatelů přírodních krás. Toto malebné místo
je také světově proslulé - mohli jste jej spatřit ve filmu Letopisy Narnie.
V blasti jsou vytyčeny 2 prohlídkové okruhy, které vás provedou labyrinty
skalních věží nejrůznějších tvarů a podob např. Janusova hlava, Žába,
Dědečkova stolice, Napoleonova bota a mnohé další.

Nej na trase:

Vyhlídka Grenzplatte – Nabízí krásný pohled na lokalitu Ostrova a pískovcové
věže a masivy, na kterou se dostanete po červené turistické značce.
Vyhlídka Kaiser Wilhelm Feste – Známá vyhlídka v údolí Bielatal nazývaná též
„Bielablick“, má podobu uměle vystavěné bašty na skalním masivu. Přístup je
strmým lesním svahem.
Die Herkulessäulen -Neboli “Herkulovy sloupy” se nachází na pravé straně
údolí Bielatal, pouhý 1 km za obcí Ottomühle. Jde o skalní věže připomínající
svými tvary nohy bájného Herkula.
Historická vysoká pec v Brausenstein – Pozůstatky železné huti pochází z
konce 17. století. Zpracovávala se zde železná ruda dovážená z dolů u
Berggiesshübel. Vyráběly se zde např. litinové tály na kamna či dělové koule
pro saské zbrojnice v Drážďanech, pevnosti Königstein nebo na hradu
Stolpen.
Sochy dinosaurů – Ze dřeva vyřezaní dinosauři v životní velikosti vás přivítají
při vjezdu do obce Reichstein u křižovatky, kde na trase odbočujeme vpravo.

Praktické:

Parkování pod Turistickou chatou Tisá nedoporučujeme kvůli častým
krádežím, lepší je parkování přímo u chaty po dohodě s personálem
restaurace.
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Chcete-li si užít výhledy z vyhlídkových míst po cestě, vezměte si s sebou
zámek na kolo a před samotným výstupem na vyhlídku uzamkněte kolo dole.
Koupání v Ostrovském rybníku v parných dnech.
Mapa 13: Výlet Údolími pískovcových skal 1
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Obrázek 14: Profil výletu Údolími pískovcových skal 1

Údolími pískovcových skal 2
Anotace:

Krušné hory v tomto okruhu přecházejí do skal Česko-Saského Švýcarska.
Trasa Vás vede z údolí až k vrcholům tohoto cípu rozeklané krajiny. Cestou
vás potěší upravenost německých vesniček s typickou architekturou
hrázděných domů.

Oblast:

Ostrov – Bielatal

Délka:

45 km

Převýšení:

825 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 60 % asfalt, 35 % šotolina, 5 % lesní cesta

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart - Česko-německé pohraničí – Labské pískovce, Českosaské
Švýcarsko, Lužické hory; České Středohoří, Děčínské stěny č.3

Informační centra:

Děčín, Tisá

Dopravní dostupnost: Auto, cyklobus z Ústí nad Labem linka č. 21
Nástupní místo:

Parkoviště vedle Turistické chaty Tisá 50°47'16.681"N, 14°2'24.778"E

Popis trasy:

Z parkoviště u Turistické chaty (je možné parkovat i pod chatou přes silnici)
vede trasa po CT 3017 mírně z kopce lesem na pískovcové náhorní plošině. Po
méně než 2,5 km u rozcestí s přístřeškem prudce trasa odbočí vpravo (opustí
3017, travnatá spojka) a překročí hranici do SRN, kde se značně zvýší kvalita
povrchu. Po 3,5 km odbočíme mírně doleva na červenou turistickou značku.
Po 4,7 km trasy odbočíme opět doleva na žlutou turistickou značku
(rozcestník – Zeisigstein, Moorteich), po které jedeme až na cca 7. kilometr.
Zde mineme vyhlídku Zeisigstein a také možnost oddychu v malém přístřešku
se dvěma stolky. Po cca 400 m se dáme (Birkenweg) doleva a zamíříme do
obce Hellendorf. Pokračujeme po hlavní silnici S171 údolím Bahratal až
k restauraci Gastäte Zur Linde. Zde je zvýšený provoz kvůli blízkému
hraničnímu přechodu v Petrovicích. Na 12. kilometru odbočíme vpravo a po
zhruba 10 % stoupání stále po S171 vystoupáme na náhorní plošinu
(nadmořská výška 460 m). Po delší rovince po cca 13,5 km trasy klesáme
rovně po Rosenthaler Strasse, kterou opustíme silnici číslo S171. Tato
šotolinová cesta končí prudším, ale bezpečným sjezdem serpentinou v údolí,
po 15,2 km trasy je třeba tedy jet rovně a s rozvahou. V údolí odbočíme
doleva a silnice nás dovede k další odbočce vpravo na zhruba 20. km.
Odbočku lze snadno identifikovat, protože přímo u ní je několik ze dřeva
vyřezaných dinosaurů. Před odbočkou mineme na pravé straně
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zrekonstruovanou ruinu vysoké pece ze 17 stol. Stoupáním mezi rodinnými
domy zhruba po 20 km trasy opustíme obec a odbočkou doleva se vydáme
zpevněnou cestou dál. Po zhruba 500 m začneme šotolinovou cestou
(Cunnersdorfer Strasse) stoupat až na nadmořskou výšku 373 m. Dále
mírným sjezdem dojedeme zhruba na 24. kilometru na zelenou značku, kde
odbočíme ostře vlevo. Cesta nás dovede na silnici S169, na které odbočíme
vpravo. Podél potoku Cunnersdorferbach dojedeme mírným stoupáním až do
malebné obce Cunnersdorf. Po 28,5 km trasy opustíme obec vpravo a
vydáme se po Winterleitenstrasse náročným výjezdem po červené značce do
obce Rosenthal. Výjezd je dlouhý cca 5,5 km po poměrně špatné cestě.
Na jeho vrcholu ve výšce zhruba 470 m nad mořem se zlepší povrch a
asfaltovou cestou klesneme několik výškových metrů do obce Rosenthal.
V obci odbočíme vlevo (35,5 km) a vydáme se po modré značce silnicí
Tetschener Strasse směrem do České republiky. Zhruba po 3,5 km, tedy na
39. kilometru, opustíme SRN a pokračujeme stále do kopce až do prudké
zatáčky, kde se napojíme na CT 23, 3017. Touto silnicí dojedeme až ke
křižovatce u Hřebenové Boudy (41,5 km), kde odbočíme vpravo. Po CT 23
dojedeme zpět až k našemu nástupnímu místu.
Tip:

Tiské stěny - Skalní město v Tisé je součástí CHKO Labské pískovce a je rájem
horolezců, turistů a všech obdivovatelů přírodních krás. Toto malebné místo
je také světově proslulé - mohli jste jej spatřit ve filmu Letopisy Narnie.
V oblasti jsou vytyčeny 2 prohlídkové okruhy, které vás provedou labyrinty
skalních věží nejrůznějších tvarů a podob s názvy jako např. Janusova hlava,
Žába, Dědečkova stolice, Napoleonova bota a mnohé další.

Nej na trase:

Vyhlídka Zeisigstein (550 m n. m.) – V lesích ukryté vyhlídkové místo, na
cyklotrase vedoucí z Hellendorfu do údolí Bielatal.
Vyhlídka Kaiser Wilhelm Feste – Známá vyhlídka v údolí Bielatal nazývaná též
„Bielablick“, má podobu uměle vystavěné bašty na skalním masivu. Přístup je
strmým lesním svahem.
Die Herkulessäulen – Neboli “Herkulovy sloupy” se nachází na pravé straně
údolí Bielatal, pouhý 1 km za obcí Ottomühle. Jde o skalní věže připomínající
svými tvary nohy bájného Herkula.
Historická vysoká pec v Brausenstein – Pozůstatky železné huti pochází z
konce 17. století. Zpracovávala se zde železná ruda dovážená z dolů u
Berggiesshübel. Vyráběly se zde např. litinové tály na kamna či dělové koule
pro saské zbrojnice v Drážďanech, pevnosti Königstein nebo na hradu
Stolpen.
Sochy dinosaurů – Ze dřeva vyřezáni dinosauři v životní velikosti vás přivítají
při vjezdu do obce Reichstein u křižovatky, kde na trase odbočujeme vpravo.
Katzstein - Neboli v doslovném překladu „Kočičí kámen“ – název prý pochází
od dřívějšího výskytu divokých koček v těchto místech (poslední byla skolena
roku 1809). Tvoří ji skalní masiv celý porostlý lesem. Součástí Katzsteinu je
např. Katzfels (Kočičí masiv) - malá věžička, na kterou vás zavedou železné
schody zakončené půvabným výhledem na skaliska Schrammstein,
Winterberg, Zschirnstein a české výšiny.
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Praktické:

Parkování pod Turistickou chatou Tisá nedoporučujeme kvůli častým
krádežím, lepší je parkování přímo u chaty po dohodě s personálem
restaurace.
Chcete-li si užít výhledy z vyhlídkových míst po cestě, vezměte si s sebou
zámek na kolo a před samotným výstupem na vyhlídku uzamkněte kolo dole.

Mapa 14: Výlet Údolími pískovcových skal 2
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Obrázek 15: Profil výletu Údolími pískovcových skal 2

3.2.2.3 Výlety navázané na propojku Petrovice – Bahratal
Zapomenuté pohraničí
Anotace:

Trasa vás provede malebným podhůřím Krušných hor. Vše začíná naučnou
stezkou Zapomenuté pohraničí, která si razí cestu divokými pastvinami podél
hranic až do Krásného Lesa. Zde nás příjemná lesní cesta vlnící se drobným
údolím Rybného potoka převede za hranice a pak se propleteme po
silničkách saskými vesničkami až do lázeňského města Bad Gottleuba.

Oblast:

Petrovice - Bahratal

Délka:

30 km

Převýšení:

728 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 50 % asfalt, 50 % lesní a polní cesty

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart Česko-německé pohraničí – Labské pískovce, Českosaské Švýcarsko,
Šluknovsko; Česko-německé pohraničí – Krušné hory; České Středohoří,
Děčínské stěny č.3

Informační centra:

Ústí nad Labem, Bad Gottleuba

Dopravní postupnost: Auto, cyklobus z Ústí nad Labem linka č. 21
Nástupní místo:

Petrovice - parkoviště čerpací stanice OMV 50°48'42.861"N, 13°58'56.341"E

Popis trasy:

Od čerpací stanice OMV se vrátíme 500 m zpět po silnici do mírného kopce
na rozcestí, kde CT 3017 a NS Zapomenuté pohraničí kříží silnici. Odbočíme
doprava po CT 3017 polní cestou směr Krásný Les. Vine se pastvinami a
přilehlými háji souběžně s naučnou stezkou, nabízející příjemná odpočinková
místa a informace o přírodě a zajímavostech této oblasti. Po 8,5 km, za
podjezdem dálnice D8, odbočíme vpravo na silničku vedoucí Krásným Lesem
a údolím potoka Rybný. CT 3017 cca po 300 m odbočuje vlevo, ale my stále
pokračujeme rovně. Po dalších 300 m se k nám připojí zprava zelená
turistická značka, která nás údolím pod dálnicí provede dál. Tento úsek končí
mostem se sníženou nosností. Za mostem je nezpevněný úsek s rozcestím,
kde se vydáme doleva a překonáme státní hranici se SRN. Za hranicí se dáme
doprava a opět pod dálnicí (modrá značka) se dostaneme na starou teplickou
cestu, která se bude stáčet vpravo směr Breitenau a po 300 m vede přes
mostek dálničním nadjezdem. Pokračujeme dál a na křižovatce ve vesničce
Breitenau odbočíme vpravo. Následuje silniční sjezd, kde po 2 km odbočíme
vlevo po modré okolo vodní nádrže Talsperre Gottleuba až do městečka Bad
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Gottleuba. Na křižovatce, kde modrá turistická cesta protíná silnici, můžeme
odbočit vlevo do lázeňského městečka nebo pokračovat rovně, a tak
se pomalu vracet zpět. Na dalších rozcestích pokračujeme po CT 6 –
Sächsische Mittelgebirge (Saská středohoří), která nás provede obcí
Hellendorf na křižovatku s hlavní silniční komunikací, vedoucí zpět do České
republiky. Zde odbočíme vpravo a jsou to ještě 2 km do Petrovic, cíle naší
trasy.
Tip:

Vychutnejte si atmosféru divokých pastvin v podhůří Krušných hor, v úseku
Petrovice – Krásný Les, po kterých Vás provede Naučná stezka Zapomenuté
pohraničí.

Nej na trase:

NS Zapomenuté pohraničí - Trasa naučné stezky začíná na vrcholu stolové
hory Děčínský Sněžník, dále pokračuje přes obce Sněžník, Ostrov, Rájec,
osadu Nový Dvůr a Petrovice do Krásného Lesa. Probíhá přírodně velmi
cennými celky, jako jsou pískovcová města ležící v CHKO Labské pískovce, PR
Rájecké rašeliniště, PR Niva Olšového potoka a přírodní park Východní Krušné
hory. Krajinný ráz se zde se mění v již zmíněné horské pastviny, kde asi
nejvýznamnější je PR Špičák. Délka naučné stezky je přibližně 20 km.
Stará teplická poštovní cesta - Za hranicemi si všimněte napojení na tento
starý systém dopravního spojení, který zajišťoval komunikaci z údolí řeky
Labe v Drážďanech, přes Krušné hory až do Čech.
Vodní nádrž Gottleuba - Nachází se u lázeňského města Bad Gottleuba a
slouží jako zásobárna pitné vody pro Pirnu a okolí. Slouží také jako ochrana
před povodněmi a vyrábí zde i elektrickou energii. S délkou hráze 327 metrů
a výškou 53,2 metrů je nejvyšší přehradní nádrží v Sasku.
Lázeňské městečko Bad Gottleuba - Patří k nejkrásnějším horským městům
Saska. Leží na hranici Labských pískovců a Krušných hor v malebném údolí
potoka Rybný.

Obrázek 16: Profil výletu Zapomenuté pohraničí
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Mapa 15: Výlet Zapomenuté pohraničí

Údolími pískovcových skal 2
Anotace:

Krušné hory v tomto okruhu přecházejí do skal Česko-Saského Švýcarska.
Trasa Vás vede z údolí až k vrcholům tohoto cípu rozeklané krajiny. Cestou
vás potěší upravenost německých vesniček s typickou architekturou
hrázděných domů.

Oblast:

Petrovice – Bahratal

Délka:

45 km

Převýšení:

825 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 60 % asfalt, 35 % šotolina, 5 % lesní cesta

Náročnost:

3z5
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Doporučená mapa:

SHOCart - Česko-německé pohraničí – Labské pískovce, Českosaské
Švýcarsko, Lužické hory; České Středohoří, Děčínské stěny č.3

Informační centra:

Děčín, Tisá

Dopravní dostupnost: Auto, cyklobus z Ústí nad Labem linka č. 21
Nástupní místo:

Parkoviště vedle Turistické chaty Tisá 50°47'16.681"N, 14°2'24.778"E

Popis trasy:

Z parkoviště u Turistické chaty (je možné parkovat i pod chatou přes silnici)
vede trasa po CT 3017 mírně z kopce lesem na pískovcové náhorní plošině. Po
méně než 2,5 km u rozcestí s přístřeškem prudce trasa odbočí vpravo (opustí
3017, travnatá spojka) a překročí hranici do SRN, kde se značně zvýší kvalita
povrchu. Po 3,5 km odbočíme mírně doleva na červenou turistickou značku.
Po 4,7 km trasy odbočíme opět doleva na žlutou turistickou značku
(rozcestník – Zeisigstein, Moorteich), po které jedeme až na cca 7. kilometr.
Zde mineme vyhlídku Zeisigstein a také možnost oddychu v malém přístřešku
se dvěma stolky. Po cca 400 m se dáme (Birkenweg) doleva a zamíříme do
obce Hellendorf. Pokračujeme po hlavní silnici S171 údolím Bahratal až
k restauraci Gastäte Zur Linde. Zde je zvýšený provoz kvůli blízkému
hraničnímu přechodu v Petrovicích. Na 12. kilometru odbočíme vpravo a po
zhruba 10 % stoupání stále po S171 vystoupáme na náhorní plošinu
(nadmořská výška 460 m). Po delší rovince po cca 13,5 km trasy klesáme
rovně po Rosenthaler Strasse, kterou opustíme silnici číslo S171. Tato
šotolinová cesta končí prudším, ale bezpečným sjezdem serpentinou v údolí,
po 15,2 km trasy je třeba tedy jet rovně a s rozvahou. V údolí odbočíme
doleva a silnice nás dovede k další odbočce vpravo na zhruba 20. km.
Odbočku lze snadno identifikovat, protože přímo u ní je několik ze dřeva
vyřezaných dinosaurů. Před odbočkou mineme na pravé straně
zrekonstruovanou ruinu vysoké pece ze 17 stol. Stoupáním mezi rodinnými
domy zhruba po 20 km trasy opustíme obec a odbočkou doleva se vydáme
zpevněnou cestou dál. Po zhruba 500 m začneme šotolinovou cestou
(Cunnersdorfer Strasse) stoupat až na nadmořskou výšku 373 m. Dále
mírným sjezdem dojedeme zhruba na 24. kilometru na zelenou značku, kde
odbočíme ostře vlevo. Cesta nás dovede na silnici S169, na které odbočíme
vpravo. Podél potoku Cunnersdorferbach dojedeme mírným stoupáním až do
malebné obce Cunnersdorf. Po 28,5 km trasy opustíme obec vpravo a
vydáme se po Winterleitenstrasse náročným výjezdem po červené značce do
obce Rosenthal. Výjezd je dlouhý cca 5,5 km po poměrně špatné cestě.
Na jeho vrcholu ve výšce zhruba 470 m nad mořem se zlepší povrch a
asfaltovou cestou klesneme několik výškových metrů do obce Rosenthal.
V obci odbočíme vlevo (35,5 km) a vydáme se po modré značce silnicí
Tetschener Strasse směrem do České republiky. Zhruba po 3,5 km, tedy na
39. kilometru, opustíme SRN a pokračujeme stále do kopce až do prudké
zatáčky, kde se napojíme na CT 23, 3017. Touto silnicí dojedeme až ke
křižovatce u Hřebenové Boudy (41,5 km), kde odbočíme vpravo. Po CT 23
dojedeme zpět až k našemu nástupnímu místu.

Tip:

Tiské stěny - Skalní město v Tisé je součástí CHKO Labské pískovce a je rájem
horolezců, turistů a všech obdivovatelů přírodních krás. Toto malebné místo
je také světově proslulé - mohli jste jej spatřit ve filmu Letopisy Narnie.
V oblasti jsou vytyčeny 2 prohlídkové okruhy, které vás provedou labyrinty

- 52 -

skalních věží nejrůznějších tvarů a podob s názvy jako např. Janusova hlava,
Žába, Dědečkova stolice, Napoleonova bota a mnohé další.
Nej na trase:

Vyhlídka Zeisigstein (550 m n. m.) – V lesích ukryté vyhlídkové místo, na
cyklotrase vedoucí z Hellendorfu do údolí Bielatal.
Vyhlídka Kaiser Wilhelm Feste – Známá vyhlídka v údolí Bielatal nazývaná též
„Bielablick“, má podobu uměle vystavěné bašty na skalním masivu. Přístup je
strmým lesním svahem.
Die Herkulessäulen – Neboli “Herkulovy sloupy” se nachází na pravé straně
údolí Bielatal, pouhý 1 km za obcí Ottomühle. Jde o skalní věže připomínající
svými tvary nohy bájného Herkula.
Historická vysoká pec v Brausenstein – Pozůstatky železné huti pochází z
konce 17. století. Zpracovávala se zde železná ruda dovážená z dolů u
Berggiesshübel. Vyráběly se zde např. litinové tály na kamna či dělové koule
pro saské zbrojnice v Drážďanech, pevnosti Königstein nebo na hradu
Stolpen.
Sochy dinosaurů – Ze dřeva vyřezáni dinosauři v životní velikosti vás přivítají
při vjezdu do obce Reichstein u křižovatky, kde na trase odbočujeme vpravo.
Katzstein - Neboli v doslovném překladu „Kočičí kámen“ – název prý pochází
od dřívějšího výskytu divokých koček v těchto místech (poslední byla skolena
roku 1809). Tvoří ji skalní masiv celý porostlý lesem. Součástí Katzsteinu je
např. Katzfels (Kočičí masiv) - malá věžička, na kterou vás zavedou železné
schody zakončené půvabným výhledem na skaliska Schrammstein,
Winterberg, Zschirnstein a české výšiny.

Praktické:

Parkování pod Turistickou chatou Tisá nedoporučujeme kvůli častým
krádežím, lepší je parkování přímo u chaty po dohodě s personálem
restaurace.
Chcete-li si užít výhledy z vyhlídkových míst po cestě, vezměte si s sebou
zámek na kolo a před samotným výstupem na vyhlídku uzamkněte kolo dole.

Obrázek 17: Profil výletu Údolími pískovcových skal 2
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Mapa 16: Výlet Údolími pískovcových skal 2

3.2.2.4 Výlety navázané na propojku Fojtovice - Fürstenau
Z Cínovce na Komáří vížku a zpět
Anotace:

Trase se vine mezi větrnými pláněmi a pastvinami do obce Fürstenau, odkud
stoupá na malebnou Komáří hůrku. Zde se naše cesta stáčí zpět vyhlídkovou
Sedmihůrskou cestou, po které vede i Hornickou naučná stezka končící opět
v horním městečku Cínovec.

Oblast:

Východní Krušné hory

Délka:

23 km

Převýšení:

900 m

Typ kola / Povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / asfalt 60 %, štěrkové lesní zpevněné cesty 40 %
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Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

Dr. Barthel Verlag – Radwanderkarte mit Zick-Zack-Faltung
KAMMtour Erzgebirge-Vogtland, SHOCart cyklomapy 1:60 000; 06 Krušné
hory – Mostecko

Informační centra:

Altenberg

Dopravní dostupnost: Cyklobusy: Teplice – Cínovec; vlak: Altenberg
Nástupní místo:

Cínovec parkoviště u golfu - GPS 50°43'46.422"N, 13°45'13.264"E, Komáří
vížka parkoviště – GPS 50°42'22.997"N, 13°51'5.516"E

Popis trasy:

Od golfového hřiště vyrazíme přes louku nezpevněnou cestou na německou
stranu do Zinnwaldu. Jakmile narazíme na cestu, dáme se doprava z kopce.
Přijedeme k silnici, zabočíme doprava a jedeme až na větší křižovatku v
centru Zinnwaldu, kde odbočíme opět z kopce doleva. Jsme na trase
cyklotrasy Sächsische Mittelgebirge (Saská středohoří), která nás na chvilku
odvede z hlavní silnice. Když se na ní vrátíme pokračujeme vlevo a přijedeme
do centra obce Geising. Na první křižovatce zatočíme ostře vpravo a
stoupáme 600 m abychom ze silnice odbočili doprava mezi rodinné domy.
Sledujeme cestu a míjíme odbočku k rozhledně Kohlhaukuppe. Nechceme-li
si na ní vyjet pokračujeme příjemně se vinoucí cestičkou mezi pastvinami a
lesíkem až přijedeme na větší cestu. Zde odbočíme vlevo a stále stoupáme
cestou, která nám vyjeví krásu pohledu do krušnohorských údolí. Přijíždíme k
silnici a odbočujeme doprava do obce Fürstenau. Opouštíme cyklotrasu Saská
středohoří a pokračujeme rovně do Fojtovic. Ve Fojtovicích zabočíme
doprava po silnici, která začne opět stoupat až k odbočce na rozhlednu
Komáří vížka. Pokud se chcete potěšit pohledem na vrcholky Českého
středohoří určitě rozhlednu s terasou navštivte. Je zde i občerstvení. Po trase
ovšem pokračujeme doprava z rozcestí Komáří vížka - parkoviště (730 m n.
m.) až k rozcestí „Pod Komáří hůrkou“, kde odbočíme vlevo. Cesta nás vede
vrstevnicí bez možnosti odbočit až k rozcestí „Pod Sedmi štíty“. Pokračujeme
vpravo na křižovatku tvaru T a souběžně se zelenou pásovou značkou pro
MTB odbočujeme doprava. Nová asfaltová silnička se nemilosrdně zakousne
do prudkého lesního kopce, který musíme zdolat, abychom se vyhoupli opět
na hřeben hor. Na křižovatce při výjezdu z lesa se k nám připojuje zprava lesní
cesta a my se společně s ní dáme doleva. Přijíždíme k nadjezdu přes silnici v
Cínovci u Hotelu Pomezí. Přejedeme nadjezd a pokračujeme až k další
křižovatce T u statku. Dáme se doleva, po cca 300 m přijíždíme ke golfovému
hřišti.

Tip:

Přírodní rezervace Georgenfelder Hochmoor neboli Cínovecké rašeliniště, kde
je ke zhlédnutí specifický ekosystém plný rozmanitých druhů z rostlinné i
živočišné říše. Celým komplexem vede 1,2 km dlouhý dřevěný chodníček s
vyhlídkovým mostkem uprostřed.

Nej na trase:

Sedmihůrská vyhlídka - Nově vybudovaná dřevěná vyhlídka na Sedmihůrské
cestě. Na cyklotrase pod vyhlídkou jsou pro vaše kola připraveny krásné
dřevěné stojany a pak už je to jen pár schodů nahoru.
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Vyhlídka Komáří hůrka (809 m n. m.) - Hora, na kterou vede sedačková
lanovka z Bohosudova, významného poutního místa. Vrchol představuje
jednu z dominant hřebenu Krušných hor.
Praktické:

Na vstupné do Georgenfelder Hochmoor si připravte drobné EUR.
Studánka Sedm štítů – v parných dnech vás příjemně osvěží a také uhasí
žízeň.
Přírodní koupaliště Hüttenteich v Gesingu – v letních měsících otevřeno
denně od 10:00 do 20:00 h.

Obrázek 18: Profil výletu Z Cínovce na Komáří vížku a zpět

Mapa 17: Výlet Z Cínovce na Komáří vížku a zpět
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Krupkou nahoru a dolů
Anotace:

Trasa vede bukovými svahy Krušných hor z Krupky až do Adolfova, kde se
stočí do Zadní Telnice, aby nás opět přes Adolfov dovedla na krásnou
vyhlídku Komáří hůrka. Přestože není trasa technicky náročná, svým profilem
i terénními částmi je vhodná pro horská kola. S nimi se jedná o krásný
sportovní celodenní výlet.

Oblast:

Krušné hory – Cínovecký hřeben

Délka:

41,5 km

Převýšení:

1320 m

Typ kola / povrch:

Horské kolo / 50 % asfalt, 30 % šotolina, 20 % lesní cesta

Náročnost:

4z5

Doporučená mapa:

SHOCart Česko-Německé pohraničí, Krušné Hory; 106 Krušné hory – Teplicko

Informační centra:

Krupka

Dopravní dostupnost: Auto, bus – Krupka, cyklobus Ústí nad Labem - Telnice
Nástupní místo:

Krupka - placené parkoviště u nástupu na lanovou dráhu 50°41'12"N,
13°52'25"E

Popis trasy:

Z parkoviště u nástupu na lanovku se trasa klikatí příjemnou stezkou pod
stromy v sousedství zahrádek obyvatel Krupky. Sledujeme modrou značku.
Z modré značky odbočíme na první asfaltové cestě doprava s kopce zhruba
1,5 km od startu trasy. Těsně před železničním podjezdem uhneme doleva a
začneme stoupat po CT 3009. Stoupání je převážně po asfaltové kvalitní cestě
se zákazem vjezdu motorových vozidel. Stoupání je dlouhé 8 km
s průměrným sklonem 7,5 %, přičemž nastoupáme zhruba 571 výškových
metrů. Po 4,5 kilometrech naší trasy se krátce změní povrch z asfaltového na
kamenitý, na tomto místě odbočíme mírně vpravo z krátkého kopce. Na 7.
kilometru se můžeme občerstvit u studánky U Žabáka. CT 3009 sledujeme
(dvakrát odbočíme vpravo na rozcestích) až na silnici vedoucí do Adolfova
(červená značka). Po této silnici jedeme cca 750 m a odbočíme vpravo na
pastvinu a vydáme se po modré značce. Před vjezdem do lesa je přes cestu
závora. Po 12,5 km trasy se značení zcela neshoduje s některými mapami, ale
intuitivně pokračujete stále po stejné asfaltovo-štěrkové cestě s kopce
krásným bukovým lesem s výhledem vpravo do kraje. Po 14,5 km trasy
opustíme modrou značku a odbočíme vpravo. Cesta nás dovede přes
sjezdovky až na silnici do Zadní Telnice. Zadní Telnici opustíme ve velké
pravotočivé serpentině zhruba na 17. kilometru a dáme se po modré značce
směrem na rozcestníku značený cíl „Pod Liškárnou“. Touto lesní cestou
jedeme až na silnici vedoucí do Krásného Lesa, po které se vydáme doleva,
tedy do kopce. V obci Krásný Les pokračujeme stále rovně podél potoka až na
CT 3017, která ze silnice odbočuje vlevo, a pak prudce stoupá. Tento úsek CT
3017 je po loukách a cesta nebývá občas dobře projetá. Alternativně můžeme
z Krásného Lesa vyjet po silnici CT 23. Po 26,5 km trasy opustíme předčasně
CT 3017 pro její špatnou závěrečnou část, odbočíme vlevo a dostaneme se
touto propojkou na asfaltovou silnici, kde vede CT 23. Po této silnici
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s minimálním provozem dojedeme až na rozcestí Habartice (31,5 km), kde se
dáme po červené značce přes Fojtovickou pláň až na Komáří hůrku (nejvyšší
místo trasy 809 m n. m., 34 km). Odtud jedeme už jen z kopce po žluté
značce, která nás pod lanovkou dovede až na hlavní silnici vedoucí z Horní
Krupky směrem do Krupky. Příjemným sjezdem po silnici se
serpentinami dostaneme až do obce Krupka. Na jejím začátku (39,5 km)
odbočíme u kostela z hlavní silnice vlevo a držíme se opět žluté značky. Ta nás
provede křížovou cestou v aleji až na naše cílové, resp. nástupní místo.
Tip:

Hrad Krupka – Původně strážní pevnost na ochranu cínových dolů hornického
městečka a obchodní stezky do Saska, kterou založil v počátcích 14. století
král Jan Lucemburský. Později za vlády rodu Šternberků v letech 1695 - 1697,
se obranná funkce hradu vytrácela, stavba byla rozšířena o budovu na
nádvoří pro panský horní úřad. Sídlila zde správa krupského statku a
vrchnostenský úřad. Dnešních rekreačních a turistických účelů začal hrad
nabývat až v 19. století. Dodnes zde tedy funguje příjemná restaurace a
možnost nedalekého ubytování.

Nej na trase:

Vyhlídka Komáří hůrka 806 m n. m. – původně nazývána Mückberg. Zdvihá se
nad hornickým městečkem Krupka a tvoří významnou dominanu hřebene
Krušných hor. Výstup k vrcholu vám může ulehčit lanová dráha, jejíž nástupní
stanice se nachází v Bohosudově, městské části Krupky.
Hrad Kyšperk (GPS 50°41'46"N, 13°53'20"E), který se ve středověkých
pramenech obvykle nazývá Geiersberg, případně Supí hora, byl postaven na
ostrohu orientovaném severojižně a střeží cestu od Unčína k vrcholům
Krušných hor.
Lanovka na Komáří vížku: Téměř 2,5 km dlouhá dvousedačková lanovka,
v současnosti nejdelší svého druhu bez mezizastávky v ČR a v době své
výstavby, tedy na počátku 60. let minulého století, byla dokonce nejdelší ve
střední Evropě. Nástupní stanice se nachází v městské částí Bohosudov, jen
pár minut chůze od stanice ČD Bohosudov – zastávka. Lanovkou je možné
přepravovat také jízdní kola
Štola Starý Martin: Díky jedné z nejbohatších a nejdelších cínových rudných
žil nazvané Lukáš, představovala pro těžbu v krupském revíru jedno
z nejvýznamnějších důlních děl. S délkou 2 km byla nejdelší v ČR a dokonce i
celé střední Evropě. Pro návštěvníky je zde připravena prohlídková trasa a
zázemí pro čekající na prohlídku s výstavkou hornických potřeb.

Praktické:

Fojtovická pláň a obecně celá horní část trasy je velice větrná, doporučujeme
tedy vhodné oblečení na větrné podmínky. Hodí se vám také při návštěvě
podzemní štoly.
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Mapa 18: Výlet Krupkou nahoru a dolů
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Obrázek 19: Profil výletu Krupkou nahoru a dolů

3.2.2.5 Výlety navázané na propojku Cínovec – Georgenfeld
Z cínoveckých mokřadů za krásnými výhledy
Anotace:

Trasa vás povede ke klasickými krušnohorskými panorámám přes vrcholy jako
jsou Pramenáč a Grosser Lugstein, ale také vám nabídne unikátní rašeliniště,
která jsou k vidění na Cínoveckých slatích. Od rašelinišť Georgenfelder
Hochmoor sjedeme k romantické pasáži vedoucí údolím Hraničního potoka až
na hraniční přechod Moldava, odkud se stáčí zpět do Mikulova.

Oblast:

Cínovec - Georgenfeld

Délka:

30 km

Převýšení:

777 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 60 % asfaltový povrch 30 % šotolina 10 % lesní cesta

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000; 106 Krušné hory - Teplicko

Informační centra:

Krupka, Altenberg

Dopravní postupnost: Auto, bus – Krupka Cyklobus Teplice – Komáří hůrka
Nástupní místo:

Parkoviště Hotel Cepín – Mikulov 50°41'18.884"N, 13°43'6.318"E

Popis trasy:

Start je od Hotelu Cepín ve Sport Centru Bouřňák. Začínáme po modré
turistické stezce obcí Mikulov po silnici a potom pokračujeme lesní cestou
cca 1,5 km k prvnímu vyhlídkovému bodu Vlčímu kamenu. Pokračujeme ještě
pár minut po modré až do místa, kde křížíme lesní potok. Zde odbočíme vlevo
propojkou pod tratí, navazující na zeleně značenou asfaltovou cestu okolo
rozcestí Jedlovka. Na dalším rozcestí u chaty Mikuláška opět odbočíme
tentokrát doprava šotolinovou cestou k vrcholu Pramenáč cca 1,5 km.
Následuje panoramatická vrstevnicová pasáž, kterou se napojíme na
Krušnohorskou magistrálu CT 23. Na začátku obce Cínovec na rozcestí
Cínovecké slatě odbočíme vlevo do sousedního Německa. Hned za hranicemi
je další odbočka vlevo po červené značce. Na začátku se vám nabízí výhled
z blízkého vrcholu Grosser Lugstein, který můžete zdolat. Pod ním se rozkládá
unikátní přírodní rezervace Georgenfelder Hochmoor. Vstup do rezervace je
povolen pouze pěšky, ale kola lze zanechat před vstupní bránou. Na další
křižovatce za rezervací opět odbočíme vlevo cestou Kreuzweg (stále po
červené), po které se vydatným sjezdem dostaneme na začátek vesničky
Rehefeld. Zde vede trasa přes potok a dál podél něj neznačenou cestou
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malebným údolím až na hraniční přechod Moldava. Z hlavní silnice odbočuje
vlevo podél železniční tratě na žlutou turistickou stezku. Pokračujeme
příjemnou šotolinovou cestou vedoucí až k horské chatě Vitiška, odkud se
z počátku držíme CT 23, ze které na další křižovatce odbočíme vlevo a
sjíždíme neznačenou klikatící se asfaltovou silničkou zpět do obce Mikulov
Tip:

Panoráma na vrcholu a v okolí kopce Pramenáč 909 m n. m., na který si může
zkušenější cyklista vyjet až úplně nahoru. Pro ty co si úplně nejsou jistí je na
rozcestí pod vrcholem odpočívadlo s možností zanechání kola.

Nej na trase:

Prohlídková štola Lehnschafter v Mikulově – Umění hornického řemesla a
zachované historické podzemní prostory můžete obdivovat a prozkoumat na
připravených prohlídkových okruzích. Máte možnost výběru ze čtyř tras,
které jsou různě časově náročné, od jedné do tří hodin. Toto Hornické
muzeum je pro vás otevřeno každý den - ve všední dny se vyplatí prohlídku
zarezervovat.
Vlčí kámen se nachází na úpatí kopce Pramenáč, pár kilometrů za obcí
Mikulov. Vlčí kámen je malé seskupení několika skalek, ze kterého je pěkný
výhled na Teplice a jejich okolí.
Přírodní rezervace Georgenfelder Hochmoor neboli Cínovecké rašeliniště, kde
je ke zhlédnutí specifický ekosystém plný rozmanitých druhů z rostlinné i
živočišné říše. Celým komplexem vede 1,2 km dlouhý dřevěný chodníček
s vyhlídkovým mostkem uprostřed.

Praktické:

Do rezervace Georgenfelder Hochmoor se platí vstupné. Chcete-li ji navštívit,
vezměte si s sebou pár drobných EUR. Otevřeno je od dubna do října.

Obrázek 20: Profil výletu Z cínoveckých mokřadů za krásnými výhledy

- 61 -

Mapa 19: Výlet Z cínoveckých mokřadů za krásnými výhledy

Sedmihůrská trasa
Anotace:

Tato trasa nabízí rozmanité přírodní i kulturní zajímavosti. Vede krásnou
vrstevnicovou cestou plnou výhledů na okolní zvlněnou krajinu Přírodního
parku Východní Krušné hory. Z malebného vrcholu Komáří hůrky lze za
jasného počasí dohlédnout až na vrcholky Krkonoš. Za hranicemi v Sasku,
můžete obdivovat historické centrum městečka Geising s typickými
hrázděnými domky.

Oblast:

Cínovec - Georgenfeld

Délka:

37 km

Převýšení:

780 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / 98 % asfaltový povrch.

Náročnost:

2z5
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Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000 - Česko - Německé pohraničí, Krušné Hory; 106
Krušné hory - Teplicko

Informační centra:

Krupka, Altenberg

Dopravní dostupnost: Auto, bus – Krupka, Cyklobus Teplice – Cínovec
Nástupní místo:

Parkoviště čerpací stanice OMV Cínovec N 50°43.71347', E 13°46.17952'.

Popis trasy:

Startujeme z centra Cínovce. Trasa dále vede po cyklotrase č. 23 a po zhruba
900 metrech se napojí na cyklotrasu 3010. Cyklotrasa po 2 km prudce ztrácí
výšku v délce cca 1,5 km. Sjezd je po zcela novém povrchu a je zakončený
prudkou zatáčkou vlevo. Cestou mineme studánku u Sedmi štítů. Trasa vede
krásnou vrstevnicí plnou výhledů na vrcholy Přírodního parku Východní
Krušné hory. Cyklotrasa nás dovede na 9. km až pod odbočku na Komáří
vížku, kterou mineme po pravé straně. Prudce odbočíme vlevo a přes obec
Fojtovice se stále držíme cyklotrasy 3010. Na konci malé obce s jednou
restaurací po pravé straně odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 23, po které
dojedeme až do obce Adolfov. Cyklotrasa nás dovede až do obce Krásný Les,
kde u kostela odbočíme vlevo, cca 300 m jedeme po cyklotrase 3017, která
ovšem následně odbočuje ze silnice vlevo, ale my se držíme stále rovně. Po
dalších 300 m se k nám připojí zprava zelená turistická značka, která nás
podél potoka Rybný provede pod dálnicí. Tento úsek končí mostem se
sníženou nosností. Za mostem je nezpevněný úsek s rozcestím, kde se
vydáme doprava a vrstevnicí překonáme státní hranici se SRN. Za hranicí se
dáme doprava a opět pod dálnicí (modrá značka) se dostaneme na starou
Teplickou cestu (Alter Teplitzer weg). Napojíme se na silnici S174, kde je
mírně zvýšený provoz. Cesta nás dovede do obce Liebenau. Z ní na 26.
kilometru odbočíme na cyklostezku vlevo a okolo povodňové zadržovací
nádrže, přes Unterlöwenhain se pomalu stoupáním posouváme k cíli. Na 32.
kilometru ve městě Geising odbočíme vlevo a po žluté značce se vracíme
táhlým a na konci velice strmým stoupáním (1 km). Na odbočkách se držíme
vpravo, do obce Cínovec. Závěrečné 500 m stoupání před obcí Cínovec je
nově zrekonstruovaná šotolinová široká lesní cesta.

Tip:

Návštěva nedalekého města Altenberg - Lázeňské a sportovní městečko,
které nabízí mnoho vyžití jako například: Hornické muzeum zachycující 550
letou tradici altenbergské těžby cínu, které se nachází ve štolách
“Neubeschert-Glueck”.
Wildpark Geising je přírodní obora, která se může pochlubit především
místními druhy zvířat jako je muflon, jelen, rys, divoká kočka, mýval, kuna a
divočák.
Letní bobová dráha, kde vás nejprve vyveze 400 m dlouhý vlek a potom si
může užít 1 km jízdy z kopce dolů.

Nej na trase:

Sedmihůrská vyhlídka - nově vybudovaná dřevěná vyhlídka na Sedmihůrské
cestě. Na cyklotrase pod vyhlídkou jsou pro vaše kola připraveny krásné
dřevěné stojany a pak už je to jen pár schodů nahoru.
Komáří vížka – rozhledy které nabízí, se řadí mezi ty nejkrásnější v Krušných
horách. Když by se vám nechtělo šlapat nahoru po svých, můžete využít
lanovky z města Krupky.
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Rozhledna na Kohlhaukuppe – kopec nad obcí Geising s rozhlednou a
turistickou chatou na vrcholu. Přístup na vrchol je po stezce z Geisingu nebo
značené stezky vedoucí také z Cínovce.
Praktické:

V parných dnech se můžete příjemně osvěžit a uhasit žízeň ve studánce
Sedm štítů a zaplavat si na přírodním koupališti Hüttenteich v Gesingu.

Obrázek 21: Profil výletu Sedmihůrská trasa

Mapa 20: Výlet Sedmihůrská trasa

3.2.2.6 Výlety navázané na propojku Moldava – Teichhaus
Na Kahleberg a zpět
Anotace:

Asfaltové úseky střídají lesní pěšiny a šotolinové cesty. Krásná krajina
s mnoha hezkými panoramaty. Na cestě najdete na řadu informačních tabulí,
které popisují celé okolí dané lokality, což je příjemné zpestření. Trasa vede
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přes vyhlídku na hoře Kahleberg, ze které je při dobrém počasí výhled do
Drážďan ba dokonce do Jizerských hor.
Oblast:

Žebrácký roh - Teichhaus

Délka:

35,4 km

Převýšení:

906 m

Typ kola/ Povrch:

Trekingové kolo/ 80% asfalt, 20% šotolina a lesní cesta

Náročnost:

3

Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000; 107 Krušné hory – Mostecko, 108 Krušné hory,
Chomutovsko

Informační centra:

Altenberg

Dopravní postupnost: Auto, cyklobus z Teplic linka č. 145
Nástupní místo:

Teichhaus - z parkoviště u Waldgasthof Teichhaus - 50°43'27.810"N,
13°37'14.894"E; Případně Moldava 50°43'12"N, 13°39'04"E

Popis trasy:

Z obce Moldava je možné na start trasy dojet po CT 3010, také zelená
turistická značka. Na trasu se vydáme z parkoviště u Waldgasthof Teichhaus.
Pokračujeme asi 300 m po silnici směrem na Moldavu, kde odbočíme na
cyklotrasu Sächsische Mittelgebirge (Saská středohoří) - úzkou asfaltovou
silničku vedoucí lesem. Po ní jedeme 3 km a následně se napojíme na silnici.
Po silnici pojedeme přibližně 500 m, kde mírně odbočíme doleva na lesní
cestu (značeno žlutou turistickou značkou). 2 km dlouhá lesní cesta Mühlweg
nás dovede na rozcestí, kde se dáme rovně a pokračujeme po asfaltové
silnici. Po 300 m opět odbočíme na lesní cestu, kde stoupáme 4 km úsek bez
odbočení téměř pod vrchol Kahleberg. Před samotným vrcholem se zleva
připojí žlutá turistická značka, která nás na další odbočce doleva přivede až na
vrchol ve výšce 905 m n. m. Místo je ideální pro krátké vydechnutí a doplnění
sil. Dále nás na trase čeká sjezd do městečka Altenberg, kde se dostaneme na
rušnou komunikaci. Nepojedeme však po ní dlouho. Po zhruba 750 m
odbočíme doleva do kopce, kde leží obytná zóna se školkou a školou.
Vyjedeme kopec a pokračujeme lesní cestou okolo vodních nádrží Großer
Galgenteich a Speicher Altenberg, až dojedeme k silnici. Odbočíme vlevo a
pokračujeme po této silnici 6 km přes obec Schellerhau do městečka
Bärenfels. V ostré pravotočivé zatáčce, která je také hlavní silnicí, si musíme
dát pozor na odbočení vlevo kolem dělícího ostrůvku. Místo, kde budeme
zatáčet vlevo, se totiž nachází ve svahu a láká k rychlé jízdě. Za tímto bodem
následuje 4,5 km zvlněného terénu s jedním stoupáním za obcí Oberpöbel. To
nejnáročnější nás ale teprve čeká. Výjezd do obce Seyde znamená 15 %
stoupání v délce 3 km,jak nás informuje i dopravní značka pod kopcem. Zde
bude nutné si vhodně rozvrhnout síly, jelikož se nejedná o poslední kopec na
trase. Z obce Seyde zamíří trasa do obce Hermsdorf po cestě Rosentalstrasse.
V Hermsdorfu se na hlavní silnici dáme do leva a pokračujeme směr
Neuhermsdorf. Po několika strmých stoupáních a klesáních se ocitneme na
planině, na které se tyčí větrné elektrárny. Po projetí kolem třetí z nich
(nejbližší k silnici) odbočíme v levotočivé zatáčce doprava, a sjedeme k lesu a
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dáme se doprava. Pokračujeme po asfaltovém povrchu sjezdem do obce
Teichhaus - na parkoviště, kde jsme startovali.
Tip:

Kahleberg (905 m n. m.) – Vrchol ležící přibližně 2 km jihozápadně od
městečka Altenberg. Můžete zde najít místo k příjemnému občerstvení
v místní horské boudě a také se zde nabízí perfektní rozhled, zejména na
německou část Krušných hor.

Nej na trase:

Altenberg – Kulturně a sportovně velmi rozmanité hornické město, již od 15.
století bylo nejvýznamnějším místem těžby cínové rudy v Sasku. Pro více
informací zde můžete navštívit hornické muzeum.
Hornické muzeum Altenberg – proniknete do tajů těžby cínu od
staleté hornické činnosti důlního dobývání rudy až po novodobou úpravu rud.
Uvidíte historickou úpravu rud, důlní štolu nebo skanzen důlní techniky.
Letní bobová dráha Altenberg – Nejdelší bobová dráha v Sasku měřící 1000
m. Areál nabízí i další atrakce, jako je sjezd svahu v kárách nebo na
koloběžkách.

Praktické:

V Altenbergu můžete využít možnost koupání v přírodním koupališti na
Kleiner Galgenteich.

Mapa 21: Výlet Na Kahleberg a zpět
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Obrázek 22: Profil výletu Na Kahleberg a zpět

Podél potoků a přes hranice
Anotace:

Trasa vede podél krásných potoků v údolí tvořícím hranici mezi SRN a Českou
republikou. V polovině přechází na české území a větrem ošlehanými
horskými loukami nás zavede zpět na naše výchozí místo.

Oblast:

Žebrácký roh - Teichhaus

Délka:

33 km

Převýšení:

850 m

Typ kola / povrch:

Horské kolo / 30 % asfalt, 30 % šotolina, 40 % lesní cesta

Náročnost:

4z5

Doporučená mapa:

SHOCart cyklomapy 1:60 000; 107 Krušné hory -Mostecko, 106 Krušné hory Teplicko

Informační centra:

Krupka

Dopravní dostupnost: Auto, bus – Krupka, cyklobus Teplice - Cínovec
Nástupní místo:

Parkoviště u lyžařského areálu Bouřňák 50°41'19"N, 13°43'06"E

Popis trasy:

Z parkoviště lyžařského areálu Bouřňák přímo od Horské chaty Cepín
vyjíždíme po modré značce pod sjezdovkami a pozvolna stoupáme do kopce.
Po několika stech metrech se kvalita povrchu zhorší a stoupání nabere až
23 %. Tento úsek je možné objet po silnici z Mikulova směrem na Nové Město
– stoupání je pak po asfaltovém povrchu a podstatně menší. Na 1. kilometru,
stále v prudkém stoupání, prudce odbočujeme vlevo (na dohled od silnice) a
pokračujeme dále až na křižovatku se silnicí v Novém Městě. Silnici
překonáme přímo a dojedeme až na železniční stanici Nové Město, zhruba na
3. kilometru. Trasa zde vede přes železniční přejezd až na křižovatku
turistických cest žluté a červené Pod Vitiškou. Odtud pokračujeme po žluté
značce, později se připojí i CT 3010 a přes další železniční přejezd nás trasa
zavede do Moldavy v Krušných horách. Předtím míjíme jezírko, zhruba po 4,5
km trasy. V Moldavě překročíme statní hranice po mostě přes Hraniční potok
a v obci Neurehefeld hned odbočíme doprava na modrou značku – zde pozor
hned na rozcestí je opět rozdvojení, na něm se dáme doprava a opustíme tak
modrou značku hned po několika metrech. Trasa nyní vede malebným
širokým údolím Hraničního potoka a dovede nás až k loveckému zámečku
Jagdschloss (na 10. kilometru, napravo od silnice cca 300 m). Za zámečkem se
cesta opět rozdvojuje a my se držíme vlevo a projíždíme vesnicí RehefeldZaunhaus až na její konec. Po 11,5 km trasy dojedeme na křižovatku, kde
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trasa odbočuje prudkým stoupáním do lesa (odbočka je špatně značena,
zákaz vjezdu, podél plotu lesní cestou vzhůru). Touto cestou zvanou Mühlweg
dojedeme až na začátek obce Neuhermsdorf, kde trasa hned na první
odbočce (14. kilometr, u hotelu Wettin) vlevo sjíždí z kopce přes
nepoužívanou železniční trať. Podél tratě vede až k sídlu Teichhaus, kde opět
odbočíme za staveními doleva (po 17,5 km trasy). Po šotolinové cestě
dojedeme přes levou odbočku na 20. km k přechodu Žebrácký roh do České
republiky. Odtud si můžeme užít typické krušnohorské panoráma při jízdě po
pastvinách až na CT 23, tedy Krušnohorskou magistrálu. CT 23 nás dovede až
na rozcestí na 27. km se silnicí 382, která vede do Nového Města. Odtud již
snadno z kopce serpentinami dojedeme do našeho výchozího místa v obci
Mikulov.
Tip:

Prohlídková štola Lehnschafter v Mikulově – Umění hornického řemesla a
zachované historické podzemní prostory, můžete obdivovat a prozkoumat na
připravených prohlídkových okruzích. Máte možnost výběru ze čtyř tras,
které jsou různě časově náročné, od jedné do tří hodin. Toto Hornické
muzeum je pro vás otevřeno každý den - ve všední dny se vyplatí prohlídku
zarezervovat, díky probíhajícím údržbářským pracím.

Nej na trase:

Hora Bouřňák 869 m n. m. – Jeden z nejvyšších vrcholů východní části
Krušných hor. Nachazí se nad obcí Mikulov.
Přírodní památka Buky na Bouřňáku – Výrazně větrem zdeformované koruny
stromů do tvaru vlajky.

Praktické:

Pláň u bývalé obce Pastviny a obecně celá horní část trasy je velice větrná,
doporučujeme tedy vhodné oblečení na větrné podmínky.

Obrázek 23: Profil výletu Podél potoků a přes hranice
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Mapa 22: Výlet Podél potoků a přes hranice

3.2.2.7 Výlety navázané na propojku Český Jiřetín - Deutschgeorgenthal
Krušnohorské rarity
Anotace:

Výlet kombinuje přírodní zajímavosti s poznáním tradičních řemesel Krušných
hor. Vychutnáte si cestu lesy a klid Flájské přehrady. V německém městečku
Kurort Seiffen na vás dýchne všudypřítomná tradice práce se dřevem.
Dřevěné figurky, betlémy, svícny vám připomenou Vánoce i uprostřed léta.

Oblast:

střední Krušné hory

Délka:

60 km

Převýšení:

773 m

Typ kola / Povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / asfalt 90 %, štěrkové lesní zpevněné cesty 10 %

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

Dr. Barthel Verlag – Radwanderkarte mit Zick-Zack-Faltung, KAMMtour
Erzgebirge-Vogtland, SHOCart cyklomapy 1:60 000; 06 Krušné hory Mostecko
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Informační centra:

Kurort Seiffen, Lesná

Dopravní dostupnost: Cyklobusy: Litvínov – Dlouhá Louka, vlak: Olbernhau
Nástupní místo:

Dlouhá Louka parkoviště GPS: 50°39'0.155"N, 13°38'48.952"E, Teichhaus
N50°40.941' E13°39.002'

Popis trasy:

Náš výlet začneme na parkovišti u penzionu v Dlouhé Louce, od nějž se
vydáme k oboře. Jedeme až na křižovatku se vstupem do lesní obory. Zde
odbočíme vpravo a cesta se po chvilce začne svažovat a příjemně se svezeme
až k Flájské přehradě. U přehrady na křižovatce odbočíme vlevo a jedeme
mezi oborou na levé straně a přehradou na pravé. Cesta nás přivede k silnici.
Zatočíme doleva na silnici a pokračujeme směrem na Klíny. Silnice vede až do
obce Klíny, my ale za Černým rybníkem odbočíme doprava. Na křižovatce „U
Desítky“ odbočíme ostře doleva a sledujeme novou cyklostezku až do
Mníšku. V Mníšku u nájezdu na silnici u čerpací stanice zatočíme doprava a
přejedeme do saského města Deutscheinsiedel. Po hlavní silnici jedeme až do
centra města Kurort Seiffen. Odbočíme na hlavní křižovatce doprava do
kopečka. Až se po 200 m vyhoupneme na jeho vrchol opět odbočíme doprava
na vedlejší silničku. Jedeme po ní a sledujeme cyklotrasu Sächsische
Mittelgebirge (Saská středohoří) a to až k hlavní silnici. Po zahnutí doleva po
ní sjedeme do obce Neuhausen. Přejedeme koleje a cestou za starým
nádražím se vyhneme cestě po hlavní silnici, kterou ovšem zanedlouho
překřížíme, abychom podél ní pokračovali až téměř k přehradě Talsperre
Rauschenbach, před kterou najedeme na silnici. Odbočíme doleva a vracíme
se kousek k odbočce k obci Cämmerswalde. Jedeme stále po silnici. Na větší
křižovatce s infotabulí, zobrazující průvod Fürstenzug umístěný v centru
Drážďan, zahneme doprava a stoupáme až do Cämmerswalde. V obci
odbočíme doprava k občerstvení s minizoo, dětským hřištěm a možností
navštívit odstavené staré letadlo. Za občerstvením zabočíme doleva a cestou
alejí mezi poli jedeme až na příští křižovatku, kde zahneme doleva a vrátíme
se na silnici do obce. Po zabočení doprava jedeme po silnici a sledujeme
značení cyklotrasy Saská středohoří. Zhruba jeden kilometr za obcí v
levotočivé zatáčce odbočíme doprava na lesní cestu. Na dalších dvou
křižovatkách se držíme vpravo a míříme do obce Teichhaus. U turistického
přístřešku opět uhneme doprava. Hranici pak přejedeme v místě zvaném
Žebrácký roh. Napojíme se na cyklotrasu č. 231 a přijedeme k silnici, kde se
po odbočení vlevo držíme dále cyklotrasy Krušnohorská magistrála č. 23A.
Jedeme po ní až k odbočce na silnici do Nového Města, kde se dáme doprava.
Dojedeme do obce a v ostré levotočivé zatáčce odbočíme vpravo a stoupáme
po trase Krušnohorské magistrály č. 23 na Vrch Tří pánů. Před vjetím do
lesního porostu se asfaltový povrch změní na tvrdou šotolinovou cestu. Po ní
přijedeme na křižovatku tvaru T s odpočívadlem. Odbočíme doleva směrem
na Dlouhou Louku. Po asfaltce přijedeme až k penzionu na Dlouhé Louce.

Tip:

Vodní nádrž Fláje - Unikátní pilířová nádrž, jediná svého druhu v České
republice. Nachází se na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje), která byla
při jejím budování v 60. letech minulého století zaplavena. Slouží především
jako zásobárna pitné vody podkrušnohoří a ochrana před povodněmi na
Flájském potoce. Po seběhnutí schodů vedoucí na hráz, lze prozkoumat i
prostory pod hrází, což je při pomyšlení na množství vody nad vámi celkem
zajímavá představa.
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Nej na trase:

Talsperre Rauschenbach – O něco menší vodní dílo se zásobním prostorem
11 mil. m3 , napájené taktéž z Flájského potoka.
Rozhledna na Vlčí hoře – Moderní multifunkční věž, která je telekomunikační
stanicí a zároveň rozhlednou. Věž tvoří 40 m vysoký kovový tubus s točitým
schodištěm na vyhlídkovou plošinu ve výšce 15 metrů.
Letecké muzeum v Cämmerswalde – K vidění je zde malé dopravní letadlo,
tryskové letadlo a helikoptéra. Každý exponát si lze prohlédnout opravdu
zblízka.
Muzeum louskáčků v Neuhausenu – Unikátní sbírka louskáčků na ořechy
z celého světa. V současné době čítá přes 5000 exponátů včetně největšího
funkčního louskáčku na světě. Před muzeem je vystavena hrací skříň
dosahující rozměrů okolo 5 metrů v průměru, která hraje každou celou
hodinu mezi 10. a 16. hodinou.
Skanzen Seiffen – Kromě klasické lidové architektury dokumentující život 19.
a počátku 20. století jsou zde k vidění i 2 vodní elektrárny. V centru muzea je
historický vodní soustruh z roku 1760, který je používán dodnes.
Muzeum hraček Seiffen – Obrovská sbírka, která dokumentuje výrobu
dřevěných hraček v Krušných horách od roku 1830 až po současnost.

Praktické:

Letecké muzeum Cämmerswalde mimo exponátů se nabízí i možnost
příjemného občerstvení pro velké i malé a dětské hřiště.

Obrázek 24: Profil výletu Krušnohorské rarity
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Mapa 23: Výlet Krušnohorské rarity

Vodní nádrže v Krušnohoří
Anotace:

Trasa vede krásnou přírodou Krušných hor. Cesty jsou po většinu trasy
upravené a skvěle značené. Nabídne vám řadu hezkých míst, kde stojí za to
na pár minut zastavit a vychutnávat si kouzlo přírody. Okruh je veden kolem
dvou vodních nádrží. Vodní nádrž Fláje, i Talsperre Rauschenbach jsou obě
napájeny Flájským potokem. Cestou kolem německé vodní nádrže projíždíme
městečkem Cämmerswalde, kde se mimo jiné nachází i zahradní muzeum
vysloužilých leteckých dopravních prostředků, a zahradní železnice.

Oblast:

Český Jiřetín - Deutschgeorgenthal

Délka:

29 km

Převýšení:

640 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 72 % asfalt, 27 % šotolina, 1 % lesní cesta

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart Krušné hory, Mostecko

Informační centra:

Neuhausen

Dopravní postupnost: Auto, bus – Český Jiřetín, Fláje
Nástupní místo:

Parkoviště Fláje 50°41'16.428"N, 13°35'5.420"E, lze nastoupit také v Českém
Jiřetíně – ski areál Český Jiřetín 50°42'26.355"N, 13°32'32.494"E
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Popis trasy:

Z parkoviště u vodní nádrže Fláje vyrazíme směrem do Mikulova po asfaltové
silnici s cyklotrasou Krušnohorská magistrála č. 23. Terén se 3,8 km vlní a
poté odbočíme ostře doleva na šotolinovou cestu. Po zdolání mírného
kopečku nás čeká 5 km klesání a projíždíme Českým Jiřetínem. Po průjezdu
chatovou oblastí míjíme restauraci a přijedeme na rozcestí. Zde budeme
pokračovat vpravo po hladkém asfaltu. Přijedeme na křižovatku, kde se opět
dáme doprava. Za tržnicí protínáme hranici s Německem a následuje opět
odbočení vpravo. V tomto bodě budeme mít před sebou stoupání v podobě
uhlazené lesní asfaltky, která nás dovede na rozcestí, z kterého pokračujeme
vlevo a směřujeme do městečka Cämmerswalde, což znamená sjezd dlouhý 3
km. Je nutné si dát pozor a neminout odbočku doleva, která zahrnuje krátké
stoupání. Po projetí krátkou alejí nás překvapí malé zahradní muzeum. Poté
následuje sjezd po úzké asfaltové cestě k nádrži Talsperre Rauschenbach, kde
se však rekonstruuje hráz, tudíž budeme muset místo objet lesní cestou,
která je místy blátivá. Mineme velkou travnatou plochu, kde je dětské hřiště
a možnost posezení u táboráku. Po sjezdu cesty tvořené většími kameny
dorazíme k asfaltové cestě, kde se dáme nejdříve doprava a po pár metrech
doleva. Pokračujeme po bezchybném asfaltu a stoupáme lesem. Po levé ruce
si můžeme prohlédnout opravovanou hráz. Po vyšlápnutí kopce projedeme
kolem nádrže a přejedeme most vedoucí přes toto vodní dílo. Cesta nás
dovede na již známé rozcestí na hranicích s Českou republikou. Na křižovatce
se však nedáme po stejné cestě, ale spíše rovně (mírně vlevo) do ostřejšího
stoupání. Povrch cesty se postupně mění na šotolinu. Po vyjetí kopce, který
zahrnuje i 17%, se dostaneme na rovinu, kde lesem projedeme až k asfaltové
silnici. Zde se dáme doprava a po pár metrech doleva, kde objedeme závory.
Po flájské hrázi, která nabízí pěkný výhled, dojedeme opět na parkoviště.

Tip:

Letecké muzeum v Cämmerswalde – k vidění je zde malé dopravní letadlo,
tryskové letadlo a helikoptéra. Každý exponát si lze prohlédnout opravdu
zblízka.

Nej na trase:

Vodní nádrž Fláje - Unikátní pilířová nádrž, jediná svého druhu v České
republice. Nachází se na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje), která byla
při jejím budování v 60. letech minulého století zaplavena. Slouží především
jako zásobárna pitné vody podkrušnohoří a ochrana před povodněmi na
Flájském potoce. Po seběhnutí schodů vedoucí na hráz, lze prozkoumat i
prostory pod hrází, což je při pomyšlení na množství vody nad vámi celkem
zajímavá představa.

Praktické:

Letecké muzeum Cämmerswalde otevřeno denně od 9:00 h a mimo exponáty
se zde nabízí i možnost příjemného občerstvení.

Obrázek 25: Profil výletu Vodní nádrže v Krušnohoří
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Mapa 24: Výlet Vodní nádrže v Krušnohoří

3.2.2.8 Výlety navázané na propojku Nová Ves v Horách – Deutschneudorf
Nová Ves v Horách
Anotace:

Tato trasa Vás provede krajinou poblíž Nové Vsi v Horách a Horního Jiřetína.
Po cestě se setkáte s řadou povrchů od čistých asfaltových cest, po hluboké
bahnité močály, které však lze projet a srdce terénního cyklisty zde poskočí
radostí. Proto je potřeba se připravit na téměř jisté zašpinění. Trasa nabízí
dva krásné výhledy a přírodní krásy nedotčených Krušných hor. Cesta vede
poblíž Státního zámku Jezeří a rozhledny Jeřabina.

Oblast:

Nová Ves v Horách - Deutschneudorf

Délka:

33 km

Převýšení:

930 m

Typ kola / povrch:

Horské kolo / 65 % asfalt, 30 % šotolina, 5 % lesní cesta

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart Krušné Hory, Chomutovsko

Informační centra:

Nová Ves v Horách, Deutschneudorf, Litvínov

Dopravní postupnost: Auto, Cyklobus Litvínov – Nová Ves v Horách
Nástupní místo:

Nová Ves v Horách 50°35'56.371"N, 13°28'19.593"E
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Popis trasy:

Novou Ves v Horách projedeme silničkou po CT 23 k rozcestí Výšina, kde
odbočíme vpravo. Po pár metrech se cesta dělí a my odbočíme
z Krušnohorské magistrály doleva, kde se cesta postupně zúží, a ocitneme
se v lese. Budeme pokračovat mírně vlevo přes Dřevařský rybník směrem
k zámku Jezeří. Následuje 5 km dlouhý sjezd, který v ostré pravotočivé
zatáčce nabízí úchvatný výhled na zámek a okolní mostecké doly. Lesní
kamenitá cesta vede dál dolů až k zámku, kde je možnost prohlídky okolního
areálu a v návštěvních hodinách i interiéru. Vrstevnicovou cestou po CT 3106
budeme pokračovat až k vesničce Černice, kde na rozcestí odbočíme vpravo a
po 250 m vlevo. Budeme pokračovat několik desítek metrů a naše CT 3106 se
opět stočí vpravo nezpevněnou cestou vedoucí kolem rybníku Černice. Zde
se setkáme s nejtěžším terénem, který představuje lepkavé bahno, hluboké
tůně a při troše nepozornosti si tak můžeme nedobrovolně dopřát bahenní
lázeň i se svým kolem. Tento úsek je dlouhý pouhé 2 km, ale jeho projetí je
opravdový zážitek, pro který se vyplatí mít kolo, které si s tímto terénem
poradí. Kdo si tuto část raději nechá ujít, může z Černic do Dolního Jiřetína
dojet po silnici. Při průjezdu obcí Dolní Jiřetín se stále držíme CT 3106, která
odbočuje nejdříve vpravo a po 100 m vlevo. Tím vesničku projedeme a
budeme směřovat k obci Janov, okrajové části Litvínova. Projedeme obytnou
část, kde se ve stoupání dáme ostře nahoru a doprava a pokračujeme
sídlištěm k lesu, kde nás dopravní značka informuje, že jsme dorazili na konec
Litvínova. Zde pokračuje stoupání dlouhých 8 km. V lesních serpentinách se
jede velmi příjemně, jelikož je povrch silnice velice dobře upravený a neklade
prakticky žádný odpor. Po terasovitém stoupání projedeme vesničkou
Křížatky. Po necelých 25 km cesty nás trasa vede okolo malého parkoviště, ze
kterého po pravé straně vede lesní (nesjízdná) pěšina k rozhledně Jeřabina.
Místo je vhodné pro krátký odpočinek nebo pro přečkání nevlídného počasí
pod střechou volně přístupné rozhledny. Po dalších 800 m stoupání vyjedeme
z lesa na planinu s větrnou elektrárnou a následně přijedeme do obce
Mníšek. Budeme pokračovat mírným sjezdem k hranicím s Německem, kde
na první křižovatce odbočíme vlevo. Následuje průjezd obcí Brüderwiese a
Deutschneudorf, kde odbočíme vlevo a dostaneme se tak zpět do Čech. Po
vystoupání pár metrů po komunikaci se dostáváme zpět ke startu trasy.

Zajímavosti:

Rozhledna Jeřabina (Haselstein) -Tato z části kamenná a z části dřevěná
rozhledna se nachází ve výšce 788 m n. m. Na jejím místě stávala již v roce
1884 první dřevěná rozhledna, která však padla za oběť vichřici. Její
nástupkyně po 2. světové válce také zanikla. Dnešní rozhledna byla
slavnostně otevřena v roce 2009.
Zámek Jezeří – Zámek byl rodovým sídlem Lobkowiczů, kteří mu dali dnešní
barokní podobu. I když tento rozsáhlý areál v současné době prochází
rekonstrukcí, můžete již navštívit část zámeckých interiérů, kde jsou
náznakově prezentovány pokoje knížecí rodiny.
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Obrázek 26: Profil výletu Nová Ves v Horách

Mapa 25: Výlet Nová Ves v Horách

Krušnohorské rarity
Anotace:

Výlet kombinuje přírodní zajímavosti s poznáním tradičních řemesel Krušných
hor. Vychutnáte si cestu lesy a klid Flájské přehrady. V německém městečku
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Kurort Seiffen na vás dýchne všudypřítomná tradice práce se dřevem.
Dřevěné figurky, betlémy, svícny vám připomenou Vánoce i uprostřed léta.
Oblast:

střední Krušné hory

Délka:

60 km

Převýšení:

773 m

Typ kola / Povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / asfalt 90 %, štěrkové lesní zpevněné cesty 10 %

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

Dr. Barthel Verlag – Radwanderkarte mit Zick-Zack-Faltung, KAMMtour
Erzgebirge-Vogtland, SHOCart cyklomapy 1:60 000; 06 Krušné hory Mostecko

Informační centra:

Kurort Seiffen, Lesná

Dopravní dostupnost: Cyklobusy: Litvínov – Dlouhá Louka, vlak: Olbernhau
Nástupní místo:

Dlouhá Louka parkoviště GPS: 50°39'0.155"N, 13°38'48.952"E, Teichhaus
N50°40.941' E13°39.002'

Popis trasy:

Náš výlet začneme na parkovišti u penzionu v Dlouhé Louce, od nějž se
vydáme k oboře. Jedeme až na křižovatku se vstupem do lesní obory. Zde
odbočíme vpravo a cesta se po chvilce začne svažovat a příjemně se svezeme
až k Flájské přehradě. U přehrady na křižovatce odbočíme vlevo a jedeme
mezi oborou na levé straně a přehradou na pravé. Cesta nás přivede k silnici.
Zatočíme doleva na silnici a pokračujeme směrem na Klíny. Silnice vede až do
obce Klíny, my ale za Černým rybníkem odbočíme doprava. Na křižovatce „U
Desítky“ odbočíme ostře doleva a sledujeme novou cyklostezku až do
Mníšku. V Mníšku u nájezdu na silnici u čerpací stanice zatočíme doprava a
přejedeme do saského města Deutscheinsiedel. Po hlavní silnici jedeme až do
centra města Kurort Seiffen. Odbočíme na hlavní křižovatce doprava do
kopečka. Až se po 200 m vyhoupneme na jeho vrchol, opět odbočíme
doprava na vedlejší silničku. Jedeme po ní a sledujeme cyklotrasu Sächsische
Mittelgebirge (Saská středohoří) a to až k hlavní silnici. Po zahnutí doleva po
ní sjedeme do obce Neuhausen. Přejedeme koleje a cestou za starým
nádražím se vyhneme cestě po hlavní silnici, kterou ovšem zanedlouho
překřížíme, abychom podél ní pokračovali až téměř k přehradě Talsperre
Rauschenbach, před kterou najedeme na silnici. Odbočíme doleva a vracíme
se kousek k odbočce k obci Cämmerswalde. Jedeme stále po silnici. Na větší
křižovatce s infotabulí, zobrazující průvod Fürstenzug umístěný v centru
Drážďan, zahneme doprava a stoupáme až do Cämmerswalde. V obci
odbočíme doprava k občerstvení s minizoo, dětským hřištěm a možností
navštívit odstavené staré letadlo. Za občerstvením zabočíme doleva a cestou
alejí mezi poli jedeme až na příští křižovatku, kde zahneme doleva a vrátíme
se na silnici do obce. Po zabočení doprava jedeme po silnici a sledujeme
značení cyklotrasy Saská středohoří. Zhruba jeden kilometr za obcí v
levotočivé zatáčce odbočíme doprava na lesní cestu. Na dalších dvou
křižovatkách se držíme vpravo a míříme do obce Teichhaus. U turistického
přístřešku opět uhneme doprava. Hranici pak přejedeme v místě zvaném
Žebrácký roh. Napojíme se na cyklotrasu č. 231 a přijedeme k silnici, kde se
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po odbočení vlevo držíme dále cyklotrasy Krušnohorská magistrála č. 23A.
Jedeme po ní až k odbočce na silnici do Nového Města, kde se dáme doprava.
Dojedeme do obce a v ostré levotočivé zatáčce odbočíme vpravo a stoupáme
po trase Krušnohorské magistrály č. 23 na Vrch Tří pánů. Před vjetím do
lesního porostu se asfaltový povrch změní na tvrdou šotolinovou cestu. Po ní
přijedeme na křižovatku tvaru T s odpočívadlem. Odbočíme doleva směrem
na Dlouhou Louku. Po asfaltce přijedeme až k penzionu na Dlouhé Louce.
Tip:

Vodní nádrž Fláje - Unikátní pilířová nádrž, jediná svého druhu v České
republice. Nachází se na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje), která byla
při jejím budování v 60. letech minulého století zaplavena. Slouží především
jako zásobárna pitné vody podkrušnohoří a ochrana před povodněmi na
Flájském potoce. Po seběhnutí schodů vedoucí na hráz, lze prozkoumat i
prostory pod hrází, což je při pomyšlení na množství vody nad vámi celkem
zajímavá představa.

Nej na trase:

Talsperre Rauschenbach – O něco menší vodní dílo se zásobním prostorem
11 mil. m3 , napájené taktéž z Flájského potoka.
Rozhledna na Vlčí hoře – Moderní multifunkční věž, která je telekomunikační
stanicí a zároveň rozhlednou. Věž tvoří 40 m vysoký kovový tubus s točitým
schodištěm na vyhlídkovou plošinu ve výšce 15 metrů.
Letecké muzeum v Cämmerswalde – K vidění je zde malé dopravní letadlo,
tryskové letadlo a helikoptéra. Každý exponát si lze prohlédnout opravdu
zblízka.
Muzeum louskáčků v Neuhausenu – Unikátní sbírka louskáčků na ořechy
z celého světa. V současné době čítá přes 5000 exponátů včetně největšího
funkčního louskáčku na světě. Před muzeem je vystavena hrací skříň
dosahující rozměrů okolo 5 metrů v průměru, která hraje každou celou
hodinu mezi 10. a 16. hodinou.
Skanzen Seiffen – Kromě klasické lidové architektury dokumentující život 19.
a počátku 20. století jsou zde k vidění i 2 vodní elektrárny. V centru muzea je
historický vodní soustruh z roku 1760, který je používán dodnes.
Muzeum hraček Seiffen – Obrovská sbírka, která dokumentuje výrobu
dřevěných hraček v Krušných horách od roku 1830 až po současnost.

Praktické:

Letecké muzeum Cämmerswalde mimo exponátů se nabízí i možnost
příjemného občerstvení pro velké i malé a dětské hřiště.

Obrázek 27: Profil výletu Krušnohorské rarity
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Mapa 26: Výlet Krušnohorské rarity

3.2.2.9 Výlety navázané na propojku Brandov – Olbernhau
Okolím Olbernhau
Anotace:

Z Olbernhau stoupáme k obci Hora Svaté Kateřiny rozkládající se na Růžovém
vrchu, jehož dominantou je mohutná rozhledna, která své návštěvníky láká už
zdáli. Odtud stoupáme ještě výš přes náhorní plošiny u Rudolic v Horách,
Kalek a do Německého Rübenau. Zpátky se vracíme příjemnou stezkou podél
hranic, na které nás rozptýlí vrcholek Steinhübel.

Oblast:

Krušnohorský přírodní park Vogtland

Typ kola / Povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / asfalt 60 %, štěrkové lesní zpevněné cesty 40 %

Náročnost:

4z5

Délka:

41 km

Převýšení:

972 m

Doporučená mapa:

SHOCart Cykloprůvodce česko-německé pohraničí, Krušné hory; Krušné hory,
Mostecko č. 8; Krušné hory, Chomutovsko č. 7; Dr. Barthel Verlag –
Radwanderkarte mit Zick-Zack-Faltung KAMMtour Erzgebirge-Vogtland

Informační centra:

Informační turistická služba Litvínov, Městské informační centrum Chomutov,
Olbernhau, Lesná
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Dopravní dostupnost: Auto; Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova – Cyklobus, Chomutov –
Jirkov - Malý háj - Hora sv. Kateřiny
Nástupní místo:

Hora Sv. Kateřiny náměstí – GPS 50°36'22.495"N, 13°26'11.169"E

Popis trasy:

Stoupáme stále po hlavní silnici v souběhu s cyklotrasou č. 25 až do
Brandova, kde můžeme v horní části obce odbočit doleva a prudce vystoupat
na náměstí v Hoře Svaté Kateřiny. Pokud si toto stoupání do bývalého centra
těžby rud ušetříme, stoupáme dále po CT č. 25 a na příští křižovatce zahneme
doprava. Po zdolání kopce se dostaneme na křižovatku „Lesná“ kde
odbočíme doprava. Ukazatel směřuje na Měděnec 38 km a Kalek 7 km. Jsme
ve výšce 844 m n. m. Zde odbočíme doprava do Rudolic v Horách. Cesta
mírně klesá a pozor na závoru na začátku lesa. Pokračujeme po zpevněné
lesní cestě místy se šotolinou. Přijedeme na rozcestí „Rudolický rybník“ a
odbočíme doleva z kopce. Za rozcestím „Telčský potok“ pokračujeme rovně
po stoupající cestě. Opět pozor na závoru v klesání do Kalku. Do obce Kalek
přijíždíme z kopce a na první křižovatce, ještě nad obcí, odbočujeme vpravo.
Po asfaltové silnici mineme odbočku do Německa a přijedeme na křižovatku
ve středu obce. Dáme se doprava a stoupáme na křižovatku k autobusové
zastávce a ke křížení cyklotrasy č. 3071. Opět odbočíme vpravo směrem na
Měděnec 31 km. Po silnici dosáhneme části Kalku zvané Načetín. Na
křižovatce cest u autobusové zastávky odbočuje doprava cesta do německé
obce Rübenau. Vydáme se po ní a jedeme stále po státní hranici až k hájence,
za kterou odbočíme vlevo na lesní cestu. Po projetí lesem se dostaneme na
silnici, kterou přejedeme na silničku podél vody. Pokračujeme po ní a po 1,6
km odbočíme vpravo na lesní cestu a jedeme souběžně s turistickou trasou
Silberstrasse a cyklotrasou Sächsische Mittelgebirge (Saská středohoří) lesem.
Cesta je kombinací lesních cest a asfaltového povrchu. Na křižovatce s
rozcestníkem odbočujeme doleva a jedeme až k silnici, na kterou najedeme
odbočením vlevo a po 200 m odbočíme doprava zpět na lesní cestu. Jedeme
podle značení stále z kopce až na křižovatku cest, kde se před námi otevřou
louky. Dáme se doprava a již se blížíme k Olbernhau. Přijedeme až k železnici
a před ní odbočíme doprava na cestu. Po ní přijedeme k hlavní silnici a
zatočíme doleva. Cesta nás přivede k historickému centru města a rozloučíme
se s cyklotrasou Saská středohoří. Centrem kolo raději protlačíme, protože je
tu zákaz vjezdu cyklistů, ale byla by škoda neprohlédnout si památky
hornictví, které malebný střed města skýtá. Při vyjetí z města již nasedneme
na kolo a přejedeme přes státní hranici kterou máme před sebou.

Tip:

Rozhledna na Růžovém vrchu u Hory Svaté Kateřiny - Kamennou rozhlednu s
dřevěnou nástavbou najdete na Růžovém vrchu (729 m n. m.) na jižním okraji
městečka Hora Svaté Kateřiny. Šestnáctimetrová věž byla poprvé otevřena v
roce 1902 v rámci počátků rozvoje turistického ruchu v této oblasti. Nejlépe
se k ní dostanete ze silnice Horní Jiřetín - Brandov, odkud vede užší asfaltka.

Nej na trase:

Steinhübel - Skalnatý zalesněný vrch nejvyšší hory Kriegwaldu – 816 m n. m.
Dříve velice oblíbené výletní a vyhlídkové místo. Okolo hory vede modře
značená evropská dálková trasa z Rübenau, ze které je neznačená odbočka k
lovecké chatě. Kousek za chatou vede pěšina na skalnatý vrchol k lavičce.
Výhled je omezen vzrostlými stromy, ale při dobré viditelnosti je vidět
Fichtelberg, Klínovec, Jelení hora a Hirtstein.
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Rybník Lehmheider je jeden z nekrásnějších a také jeden z nejvýše
položených rybníků na saské straně Krušných hor. Rybník byl založen koncem
16. století jako zdroj vody pro plavení dřeva. Je téměř 250 metrů dlouhý a
obklopuje ho evropsky významná lokalita Kriegwaldských močálů a rašelinišť.
Rybník je v nadmořské výšce 756 metrů.
Muzeum Saigerhütte v Olbernhau neboli Měděný hamr - Téměř 500 let staré
centrum zpracování mědi. Huť byla založena roku 1537 z důvodu získávání
stříbra. Tzv. Saigrovým postupem se zde po staletí získávalo nejen to ale
zpracovávala se zde i měď. Tento památník se skládá z 22 historických
zařízení a vše je obehnáno pozůstatky obranné zdi.
Vlastivědné muzeum Olbernhau leží přímo na náměstí tohoto malebného
saského městečka. Dozvíte se zde o historii a tradičních výrobcích tohoto
regionu, kterým dominují hračky ve všech podobách.
Praktické:

V Rübenau je možno se v letních měsících občerstvit například v
Kammbegegnungszentrum, kde dbají na regionálnost a ekologickou
udržitelnost prodávaného sortimenu. V Olbernhau můžete využít za špatného
počasí velkou dětskou hernu pod střechou. Nachází se v historickém centru.

Mapa 27: Výlet Okolím Olbernhau
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Obrázek 28: Profil výletu Okolím Olbernhau

Kopci přírodního parku Vogtland
Anotace:

Trasa vede poblíž Přírodního parku Erzgebirge Vogtland a překoná údolí
Flájského potoka (Flöha). Dvakrát nás provede městečkem Olbernhau a také
projedeme obcí Heidersdorf. Nad údolím Rothental budeme přímo u hranice
s Českou republikou.

Oblast:

Brandov - Olbernhau

Délka:

35 km

Převýšení:

1000 m

Typ kola / povrch:

Horské kolo / 30 % asfalt, 60 % šotolina, 10 % lesní cesta

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

Krušné hory, Chomutovsko SCHOCart

Informační centra:

Olbernhau

Dopravní dostupnost: auto, Brandov – bus, cyklobus Chomutov – Hora Svaté Kateřiny
Nástupní místo:

Obec Brandov – parkoviště před koncem obce 50°38'32"N, 13°22'45"E

Popis trasy:

Trasa začíná v malé příhraniční vesničce Brandov, která je vzdálena cca 0,5
km od hranic se SRN. Přejezd do Německa je možný pouze pro pěší nebo
cyklisty. Několik set metrů od startu trasy míjíme vpravo hraniční předávací
stanici pro zemní plyn Brandov. Pokračujeme dál přes hraniční přechod (1 km
do města Olbernhau). Držíme se mírně vpravo a u cyklistického obchodu se
servisem vjedeme vpravo na hlavní silnici č. 211, která je poměrně rušná. Po
ní jedeme stále až na křižovatku (cca 3. km), kde hlavní silnici opustíme
prudkým asfaltovým stoupáním (modrá turistická značka – směr Hirschberg).
U pomníčku obětem války odbočíme vlevo a stále po modré značce
stoupáme cestou Wettinnweg vzhůru. Stoupání je cca 3 km dlouhé se
sklonem 8 %. Nastoupáme až do výšky 700 m n. m. Na vrcholu stoupání (6,5
km) opustíme modrou značku a odbočíme prudce vlevo směrem zpět. Čeká
nás sjezd po šotolinové cestě, kde na cca 8. km budeme těsně před
sjezdovkou, resp. vlekem odbočovat prudce vpravo. Odbočka je špatně
značena. Projedeme krátkým sjezdem přes louky nad obcí Niederseiffenbach
až na hlavní silnici (9. km), na které se dáme vlevo. Po cca 500 m odbočí trasa
vlevo přes železniční přejezd. Podél domů v obci Eisenzeche vystoupáme na
křižovatku (zelená značka) a dáme se opět vlevo. Na cca 10. km je třeba
dobře sledovat značení, trasa odbočuje prudce vlevo mezi domky. Nyní vede
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přírodní naučnou stezkou do mírného kopce zhruba 1,5 km. Na celkovém
11,5. km odbočíme vlevo a zamíříme k zemědělské usedlosti (špatně
značeno) do obce Heidersdorf. Napojíme se zde na cyklotrasu Sächsische
Mittelgebirge (Saská středohoří). Obcí projedeme a po mírném stoupání na
jejím konci (cca 13. km) odbočíme vlevo. Kousek za vrcholem stoupání, cca
16. km odbočíme vpravo a opustíme tak cyklotrasu. Sjezdem dlouhým cca 4,5
km sjedeme opět do města Olbernhau. Pokračujeme nad městem zhruba 2,5
km dlouhým úsekem asfaltovou cestou mezi poli. Najetím na hlavní silnici č.
211 se dostaneme k druhé části této trasy. Po zhruba 200 m odbočíme z
hlavní silnice vlevo a první odbočkou opět vpravo, čímž se dostaneme na
cyklostezku nad železniční tratí. Ta nás postupně dovede vzhůru k odbočce
nad průmyslovým objektem (23. km). Odbočíme vlevo až dojedeme k začátku
lesní cesty, kterou se vydáme na stoupání bukovým lesem. Stoupání je
dlouhé cca 2,5 km, s průměrným sklonem 9 % a dovede nás do nejvyššího
místa trasy (cca 740 m). Stále se držíme žluté značky a šotolinové lesní cesty
Roter Hirschweg, která nás obloukem dovede na modrou turistickou značku
cesty Stößerfelsenweg. Na této cestě jsou dva pěkné výhledy do údolí.
Zvlněným sjezdem dlouhým cca 6 km dojedeme zpět do města Olbernhau a
přes hraniční přechod zpět do Brandova.
Tip:

Olbernhau - Město Olbernhau leží v idylickém údolí řeky Flöhy (Flájský potok)
a ze všech stran jej obklopují Krušné hory. V jeho blízkém okolí, se nachází
dalších šest údolí při potocích Schweinitz, Natzschung, Dörfel, Rungstock,
Biela a Bären, které se vlévají do řeky Flöha a společně s okolní krajinou tak
daly Olbernhau jméno: „Město sedmi údolí“. Se svými 10 000 obyvateli se
počítá k jednomu z největších měst středního Krušnohoří.

Nej na trase:

Krušnohorské muzeum skla v Neuhausenu - Vzniklo díky dříve velmi rozsáhlé
produkci skla v Krušných horách, která byla bohužel v 19. století nahrazena
kvalitnější a levnější produkcí, např. ze sousedních Čech či Lužice. Funguje zde
v omezeném provozu také ukázková dílna, kde si můžete prohlédnout proces
výroby skla a jeho zdobení, foukání, malování nebo gravírování.
Muzeum Saigerhütte v Olbernhau neboli Měděný hamr - Téměř 500 let staré
centrum zpracování mědi. Huť byla založena roku 1537 z důvodu získávání
stříbra. Tzv. Saigrovým postupem se zde po staletí získávalo nejen to ale i jiné
kovy jako měď. Tento památník se skládá z 22 historických zařízení a vše je
obehnáno pozůstatky obranné zdi.

Praktické:

V případě poruchy si můžete nechat v Olbernhau opravit kolo, neboť je zde
cykloservis.

Obrázek 29: Profil výletu Kopci přírodního parku Vogtland
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Mapa 28: Výlet Kopci přírodního parku Vogtland

3.2.2.10 Výlety navázané na propojku Kalek – Rübenau
Přes Horu Sv. Kateřiny
Anotace:

Trasa začíná naučnou stezkou Gabrielka vedoucí krásným údolím
Načetínského potoka. Dále přes větrné pláně nad vesničkou Kalek a jako
horské prémie slouží výjezdy na Farský a Růžový vrch, také zvaný Hora Svaté
Kateřiny, kde se můžete pokochat pohledem do krajiny z místní rozhledny.

Oblast:

Kalek – Rübenau

Délka:

44 km

Převýšení:

1176 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo / 60 % asfalt, 15 % šotolinové stezky, 25 % lesní a polní cesty

Náročnost:

4z5
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Doporučená mapa:

SHOCart Česko-německé pohraničí, Krušné Hory

Informační centra:

Informační turistická služba Litvínov, Městské informační centrum Chomutov

Dopravní dostupnost: Auto, bus z Litvínova
Nástupní místo:

Brandov Kolonie naučná stezka Gabrielka 50°37'46.963"N, 13°22'47.068"E

Popis trasy:

Začínáme naučnou stezkou (NS) Gabrielka, na kterou se napojujeme modře
značenou turistickou asfaltovou silničkou vedoucí z Brandova. Gabrielka vede
širokou lesní cestou podél Načetínského potoka. Po 3,5 km sjíždíme ze stezky
a pokračujeme údolím dál po zelené turistické cestě, která vede do obce
Kalek. Při vjezdu do této vesničky nás na horizontu vítá nádherný pohled,
kterému dominuje kostel sv. Václava na návrší. Na rozcestí na začátku
vesničky odbočíme vlevo a pokračujeme 400 m mírným stoupáním po CT 23 a
následně odbočíme vpravo na panelovou cestu vedoucí při kraji lesa. Tato
cesta se po cca 1 km napojuje na silničku značenou žlutou turistickou značkou
vedoucí směrem Blahutov a Svahová. U prvního rozcestí se nám ke žluté
napojuje CT 3081 a s touto cyklotrasou budeme pokračovat dál do obce
Zákoutí. Odbočuje tedy lesní šotolinovou cestou vpravo. Sjedeme k horské
chatě Bernovka odbočkou vlevo po cca 2,5 km jízdy, protože se tak napojíme
na modrou turistickou cestu. Touto polní cestou budeme pokračovat
panoramatickým přejezdem horských luk na další rozcestí Mezihoří. Odtud
nás cesta obcí Mezihoří dovede k dalšímu křížení cest se zelenou turistickou
značkou a odtud pokračujeme vlevo propojkou, která se po 1,6 km napojuje
na CT 3079. Tato cyklotrasa nás povede dál přes obce Orasín a Boleboř. Z
vesničky Boleboř začne trasa nabírat výškové metry, díky stoupání přes
Farský vrch a následně až na rozcestí na náhorní plošině Rudolice v Horách.
Zde můžete pokračovat podle plánu trasy rovně k Hoře Svaté Kateřiny nebo
odbočte vpravo po CT 3093 do Lesné. Je to zajížďka 2,5 km, ale za to vás čeká
příjemný areál, kde si můžete prohlédnout muzeum krušnohorského
lidového domu. V místě je i občerstvení. Následuje panoramatický sjezd
klikatící se asfaltovou silničkou CT 23. Zahneme do obce Brandov, ze které na
první výrazné křižovatce odbočíme vlevo k vrcholové rozhledně na okraji
městečka Hora Svaté Kateřiny. Tento úsek je značený zelenou turistickou
značkou. Odtud zpět silničkou po CT 25 k Brandovu. Před vjezdem do obce
odbočte vlevo k cílové stanici vleku Ski areálu Brandov, kde nás NS Gabrielka
dovede závěrečným sjezdem při okraji sjezdovky do cíle.

Tip:

NS Gabrielka a malebné údolí Načetínského potoka nabízí spoustu krásných
přírodních scenérii. Panoramatický nadjezd nad obcí Kalek – neprojíždějte
přímo obcí, ale na rozcestí před obcí se dejte vlevo – po CT 23 a po cca 350m
opět vlevo panelovou cestou.
Krušnohorské muzeum Lesná - Expozice lidových staveb vám umožní
nahlédnout do života horalů v minulém století v krušnohorském regionu.

Nej na trase:

Rozhledna na Růžovém vrchu u Hory Svaté Kateřiny - kamennou rozhlednu s
dřevěnou nástavbou najdete na Růžovém vrchu (729 m n. m.) na jižním okraji
městečka Hora Svaté Kateřiny. Nejlépe se k ní dostanete ze silnice Horní
Jiřetín - Brandov, odkud vede užší asfaltka. Šestnáctimetrová věž byla poprvé
otevřena v roce 1902 v rámci počátků rozvoje turistického ruchu v této
oblasti.
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Praktické:

Krušnohorské muzeum můžete navštívit denně v době od 10 do 18 h.

Obrázek 30: Profil výletu Přes Horu Sv. Kateřiny

Mapa 29: Výlet Přes Horu Sv. Kateřiny
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Přírodním parkem u Rübenau
Anotace:

Trasa se vine na německém území krásnou přírodou Krušných hor.
Nejatraktivnější částí je mírný osmikilometrový sjezd podél lesního potůčku.
Tato cesta je jako stvořená pro jízdu na kole. Cesta se navíc klikatí mezi
skalními masivy, což skvěle dotváří atmosféru tohoto místa. Zažijeme na trase
ale i táhlá stoupání s příkrými úseky.

Oblast:

Kalek - Rübenau

Délka:

35,4 km

Převýšení:

784 m

Typ kola/ Povrch:

Trekingové kolo 80 % asfalt, 20 % šotolina

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

SHOCart cyklo 1:60 000 Krušné hory Chomutovsko č. 105

Informační centra:

Marienberg, Nová Ves v Horách

Dopravní postupnost: Auto, Bus
Nástupní místo:

Rübenau 50°35'54.888"N, 13°18'14.206"E

Popis trasy:

Z obce Rübenau vyrazíme po modře značené evropské dálkové trase
Kammweg směr Neunhäuser. Stoupáme asfaltovou silnicí a po ujetí 1,7 km
přijedeme na křižovatku, kde se dáme doleva. Zde budeme pokračovat po
šotolinové cestě vedoucí lesem kolem rybníku Lehmheider Teich. Za
rybníčkem můžeme odbočit vpravo na vyhlídku Steinhübel nebo pokračovat
dál k další křižovatce. Na té zvolíme směr doprava a po pár stech metrech
doleva. Následovat bude rovný úsek zakončený rozcestím, kde se držíme opět
vpravo. Sjedeme táhlou zatáčkou a následně opět odbočíme vpravo na
klidnou šotolinovou stezku. Po levé ruce si již můžeme všimnout potoka
Schwarze Pockau, který nás bude provázet dalších 8 km na úžasné cestě
lesem. Po přejetí mostu přes potok na druhý břeh do městečka Pobershau,
bude následovat 2x odbočení vlevo a potom stoupání do prudšího kopce,
který je však dlouhý pouze 700 m. Pokračujeme rovinným úsekem dlouhým 3
km po zelené značce. Před krátkým sjezdem se na rozcestí dáme vpravo.
Projedeme malou mýtinu a budeme pokračovat další 3 km lesem, než
přijedeme na hlavní silnici číslo 174, která vede z Marienbergu do
Reitzenhainu. Tam však nedojedeme a na přehledné křižovatce zvolíme levý
odbočovací pruh, který nás svede na silnici do Kühnhaide. Touto malou obcí
projedeme na konec a vyjedeme v bodě, kde jsme poprvé na trase spatřili
potok Černá (Schwarze Pockau), který lemoval naší cestu při průjezdu lesem
do Pobershau. Na rozcestí se tedy vydáme opačnou cestou do mírného
šotolinového kopce. Kopec je dlouhý cca. 1,5 km a pak následuje sjezd do
obce Gasse, která přímo sousedí s cílovým, resp. startovním bodem v obci
Rübenau.

Tip:

Steinhübel - Skalnatý zalesněný vrch, nejvyšší hora Kriegwaldu – 816 m n. m.
Dříve velice oblíbené výletní a vyhlídkové místo. Okolo hory vede modře
značená evropská dálková trasa Kammweg přes Rübenau je dálková turistická
trasa, která vede přes celý hřeben hor. Odtud její český název Hřebenovka. V
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minulosti se táhla i přes pohoří na českém území až do Krkonoš. Z ní vede
neznačená odbočka k lovecké chatě. Kousek za chatou vede pěšina na
skalnatý vrchol k lavičce. Výhled je omezen vzrostlými stromy, ale při dobré
viditelnosti je vidět Fichtelberg, Klínovec, Jelení hora a Hirtstein.
Nej na trase:

Rybník Lehmheider - je jeden z nekrásnějších a také jeden z nejvýše
položených rybníků na saské straně Krušných hor. Byl založen koncem 16.
století jako zdroj vody pro plavení dřeva. Je téměř 250 metrů dlouhý a
obklopuje ho evropsky významná lokalita Kriegwaldských močálů a rašelinišť.
Rybník je v nadmořské výšce 756 metrů.

Praktické:

Občerstvení v Pobershau na lamí farmě. V Rübenau můžete navštívit
„centrum setkávání na hranici“ Kammbegegnungszentrum, které slouží jako
místo pro ekologickou výchovu a setkávání poutníků.

Mapa 30: Výlet Přírodním parkem u Rübenau
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Obrázek 31: Profil výletu Přírodním parkem u Rübenau

3.2.2.11 Výlety navázané na propojku Jilmová – Satzung
Hora Svatého Šebestiána
Anotace:

Cyklotrasa startuje z centra Hory Sv. Šebestiána, vede osamělou krajinou po
šotolinových cestách, ale nevyhne se rušné silnicí s hustým provozem. Trasu
obklopují horské lesy a má po většinu cesty relaxační charakter. Vede okolo
vodního díla Křímov, kde lze i podrobně prozkoumat hráz a také přes vodní
nádrž Kamenička.

Oblast:

Chomutovsko – Hora Svatého Šebestiána

Délka:

34,1 km

Převýšení:

710 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo, horské kolo / 60 % asfalt, 40 % lesní cesta

Náročnost:

2z5

Doporučená mapa:

SHOCart Krušné Hory, Chomutovsko

Informační centra:

Chomutov

Dopravní postupnost: Auto, Cyklobus - Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova - Jirkov –
Chomutov – Hora sv. Šebestiána
Nástupní místo:

Hora svatého Šebestiána – rozcestník v centru obce 50°42'26.355"N,
13°32'32.494"E

Popis trasy:

Startujeme z náměstí Hory Svatého Šebestiána a vydáme se po asfaltové
cestě na východ po CT 3003, kde se před námi rozprostře náhorní planina.
Vjedeme do lesa a budeme pokračovat ve sjezdu o celkové délce 10 km. Na
rozcestí odbočíme vlevo, okolo vodního díla Křimov, kde se lze nenápadnou
odbočkou podívat přímo pod hráz nádrže. Pod kopcem se dáme opět vlevo
po CT 3078 kde začíná 8 km dlouhé stoupání, které však není nijak
nepříjemné, jelikož vede klidnou krajinou po skvělém povrchu a člověk má
možnost nerušeně rozjímat a relaxovat. Na 20. kilometru trasy odbočíme
vlevo a pokračujeme víceméně po rovině k další T-křižovatce, kde se dáme
vpravo a stále se držíme CT 3078. Dojedeme do obce Reitzenhain, kde
na rozlehlé křižovatce zvolíme směr vlevo a poté vpravo - na méně rušnou
komunikaci. Po té jedeme zhruba 800 m do další změny směru – tentokrát
vlevo. Držíme se stále vlevo, až přijedeme k hlavní komunikaci. Bohužel tato
silnice znamená i hlavní tepnu pro řidiče kamionů a velkých nákladních aut.
Dejte si tedy velký pozor při průjezdu tímto úsekem. Naštěstí není dlouhý a
po 800 m výjezdu do kopce můžeme opět odbočit vlevo na klidnou lesní
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cestu. Jako mávnutím kouzelného proutku se tak naše putování opět promění
v relaxační projížďku hustým lesem s rašeliništi. Na třicátém kilometru trasy
se držíme vpravo. Malý „zádrhel“ nás čeká na 32. kilometru, kdy si budeme
muset poradit s krátkým sjezdem, který je i označen značkou „Pozor,
nebezpečné klesání!“. Zde budou mít výhodu cyklisté s horským kolem,
jelikož je sjezd tvořen cestou z větších ostrých kamenů a jízda po nich může
být nebezpečná pro klasická kola. Tento úsek je velmi krátký a vyhneme se
tak silnici. Po sjezdu odbočíme vpravo a čeká nás závěrečný výšlap do Hory
Svatého Šebestiána.
Tip:

Novodomské rašeliniště - 50° 32' 42.72" N, 13° 16' 42.24" E nachází se na
Chomutovsku pod vrchem Jelení.
Buky nad Kameničkou – Přírodní rezervace nad vodní nádrží Kamenička, kde
můžete obdivovat 200 let starý bukový porost.

Mapa 31: Výlet Hora Svatého Šebestiána

Nej na trase:

Vodní nádrž Kamenička – Původně údolní přehrada Císaře Františka Josefa se
zachovalou historickou hrází se nachází 8 km severozápadně od Chomutova v
bočním údolí říčky Chomutovky na potoce Kamenička pramenícím v
rašeliništi pod Jelením vrchem ve výšce 815 m n. m.
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Praktické:

Pozor na technicky náročný sjezd na 32. kilometru!

Obrázek 32: Profil výletu Hora Svatého Šebestiána

Pohraničními lesy a vesnicemi
Anotace:

Trasa nás provede loukami a lesy české i německé části Krušných hor. Vede
v poměrně velké nadmořské výšce. Start i cíl je v obci Satzung a vede nás
především německým pohraničím až k Hoře Svatého Šebestiána. Cestou
navštívíte vodní nádrž Přísečnice, která se rozkládá na náhorní plošině hor ve
výšsce 733 m n. m.

Oblast:

Jilmová - Satzung

Délka:

40,5 km

Převýšení:

890 m

Typ kola / Povrch:

Treking, horské kolo / 60 % asfalt, 40 % šotolina

Náročnost:

3z5

Doporučená mapa:

Česko-německé pohraničí, Krušné Hory SHOCart, Krušné hory, Chomutovsko
SHOCart

Informační centra:

Chomutov, Vejprty, Bärenstein

Dopravní dostupnost: Auto
Nástupní místo:

Obec Satzung, u hotelu Uhligs Gasthof 50°31′36.97″ N, 13°11′41.77″ E

Popis trasy:

Trasa začíná v malé příhraniční vesničce Satzung u kostela, resp. u hotelu
s restaurací. Od restaurace vyrazíme ulicí Steinbacher Str. K8104 směrem na
Hirtstein. Tuto významnou přírodní památku objedeme zprava. Mineme tedy
odbočku modré značky (která vede na tuto geologickou zvláštnost) a
odbočíme druhou odbočkou doprava na cca 1,8. km. Po asfaltové lesní cestě
se držíme vpravo a na cca 4. km trasa uhýbá vpravo na šotolinovou cestu.
Cestu stále sledujeme a rychle ztrácíme výšku. Pozor na 7. km, kde je prudká
odbočka vpravo, je zde památník válečným obětem. Od této prudké zatáčky
nás cesta zavede do obce Steinbach, ve které hned při vjezdu odbočíme
mírně vlevo směrem k železničnímu muzeu. Přejedeme železniční přejezd a
po levé straně sleduje koleje až k jejich konci. Trasa dále vede velice
frekventovanou, ale krásnou šotolinovou cyklostezkou z mírného kopce podél
potoka. Na 11. km (nejnižší místo celé trasy) tuto stezku opustíme a přes
most se vydáme po zelené značce na táhlé stoupání podél potoka Haselbach.
Na druhé straně potoka je vojenský prostor, do nějž je vstup zakázán. Tímto
vyčerpávajícím stoupáním po kvalitní šotolinové cestě se trasa přiblíží obci
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Reitzenhain. Zde se přibližujeme už k české hranici. Na hlavní silnici odbočíme
vpravo (17. km) a po mírné levé odbočce se dále přibližujeme k hranici. Zde je
třeba podotknout, že značení na mapách bývá zmatečné a je třeba
pokračovat dále, paralelně s hlavní silnicí. U pomníčku válečným obětem, na
cca 18. km, přejedeme krátký pruh trávy (cca 20 m) a dostaneme se tak na
hlavní silnici. Přejedeme přes most a překročíme hranici SRN/ČR. Tím zásadně
zkrátíme pobyt na rušné hlavní silnici. Naproti čerpací stanici trasa vjede do
lesa po modré značce (cca 19. km). Je to šotolinová lesní cesta se střídajícím
se lepším a horším povrchem. Po cca 500 m se setkáme s Krušnohorskou
magistrálou, která nás plynule dovede až k odbočce k vodní nádrži Přísečnice
(pozor odbočka v klesání vpravo – cca 29. km). Přejedeme přes hráz vodní
nádrže a po odbočení vpravo na žlutou značku projedeme obcí Kryštofovy
Hamry. Žlutá značka nás dovede až na státní hranici. Na zhruba 34. km
odbočíme vpravo, v obci Jöhstadt a čeká nás stoupání až na pláně před
vesničkou Satzung, kde tato trasa začínala.
Tip:

Vyhlídka Hirtstein 890 m n. m. – kamenná přírodní památka tvaru palmy. U
vyhlídky je i možnost občerstvení v místní restauraci.

Nej na trase:

Steinbach – nenápadná vesnička, známa díky více než 100 let staré
úzkorozchodné železnici vedoucí romantickým údolím Přísečnice. Tato trať
byla sice přebudována, ale v současné době je pro návštěvníky v provozu
úsek Steinbach - Jöhstadt. Výchozí stanice je v obci Steinbach, stejně jako
místní železniční muzeum. Bývalá železniční trať byla odtud až do
Wolkensteinu přebudována jako cyklostezka.
Vodní nádrž Přísečnice - je přehradní nádrž nacházející se severozápadně od
Chomutova pod obcí Kryštofovi Hamry. Toto vodní dílo leží v nadmořské
výšce 732,8 m a je obklopeno nádhernou krajinou přírodního parku
Bezručovo údolí. Nádrž byla vybudována na přelomu 70. a 80. let minulého
století na Přísečnickém potoce. Slouží jako zdroj pitné vody, zdroj energie a
také jako protipovodňová ochrana Chomutovského regionu

Praktické:

Od údolí Priessnitztal až k obci Reitzenhain je přísně zakázáno vstupovat do
prostoru vojenského území.

Obrázek 33: Profil výletu Pohraničními lesy a vesnicemi
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Mapa 32: Výlet Pohraničními lesy a vesnicemi

3.2.2.12 Výlety navázané na propojku Černý Potok – Jöhstadt
Krajem rozhleden
Anotace:

Trasa začíná poklidnou jízdou údolím říčky Polava. Terén nás ale nenechá
ukolébat a s přibývajícími výškovými metry hlásí svojí přítomnost první vrchol
trasy – Klínovec. Dále se s profilem trati budeme po horách houpat jako na
horské dráze. Výjezdy na vrcholy jako jsou Fichtelberg, Eisenberg nebo
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Bärenstein střídají sjezdy s mnoha výhledy, které vám určitě svojí
impozantností vrátí ztracené síly.
Oblast:

Černý potok - Jöhstadt

Délka:

47 km

Převýšení:

1285 m

Typ kola / povrch:

Trekingové kolo, elektrokolo / 85 % silnice, 15 % šotolina

Náročnost:

4z5

Doporučená mapa:

Krušné hory – Klínovec, Jáchymov SHOCart; Krušné hory - Chomutovsko
SHOCart

Informační centra:

Vejprty, Boží Dar, Kurort Oberwiesenthal

Dopravní dostupnost: Auto, bus Vejprty, cyklobus Boží Dar, vlak Oberwiesenthal
Nástupní místo:

Vejprty, náměstí T. G. Masaryka – parkoviště 50°29'40.766"N, 13°1'57.595"E

Popis:

Z náměstí T. G. Masaryka projedeme ke křižovatce s ulicí Tylova, která je
zároveň CT 3003. Odbočíme vpravo a držíme se této silnice, která nás vyvede
z Vejprt. Označení cyklotrasy se mění na 3002 a my po ní stále pokračujeme
do obce České Hamry, kde se trasa stáčí vpravo směrem k říčce Polava.
Stoupáme k městečku Loučná pod Klínovcem a s přibývajícími výškovými
metry se z povzdálí o pozornost hlásí nejvyšší hora Krušných hor – Klínovec.
V Loučné pod Klínovcem se CT stáčí vlevo a následují 2 km stoupání. Na
rozcestí se napojíme na CT 23 (dříve 36) a pokračujeme vpravo. Do sedla pod
vrcholem Klínovce jsou to ještě 3 km a potom už nás čeká jen závěrečné
vyhoupnutí k první rozhledně našeho výletu. Následuje panoramatický sjezd
k horskému městu Boží Dar. Před městem Boží Dar, na kruhovém objezdu,
odbočíme vpravo a pokračujeme k lázeňskému městečku Kurort
Oberwiesenthal v Sasku. Hned za hranicemi odbočíme vlevo vstříc dalšímu
vrcholu - Fichtelberg. Po zdolání Fichtelbergu následuje 2 kilometrový úsek
po rušné komunikací, ze které při vjezdu do Oberwiesenthalu odbočíme vlevo
na městskou cyklostezku. Projíždíme pod lanovkami místních lyžařských
center a pomalu stoupáme vstříc kopci Eisenberg. Držíme se žluté značky,
která se kousek za vrcholem stáčí vpravo, ale my pokračujeme rovně ve
sjezdu šotolinovou cestou. V tomto úseku zvolte přiměřenou rychlost s
ohledem na velmi prudké klesání. Na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme
vpravo a poté po 300 m vlevo úzkou lesní cestou, která se vine lesy okolo
vrchů Bachberg a Steinberg. Přejíždíme železniční trať a pokračujeme vlevo
po cyklotrase vedoucí do Annaberg-Buchholz. Ta se nad obcí Niederschlag
stáčí opět mírně vlevo. Pokračujeme pozvolným sjezdem a další křižovatky
překonáváme vždy rovně už však mimo cyklotrasu. Následně na výrazné T
křižovatce odbočíme vpravo, tam kudy nás ukazatele navedou k vodní nádrži
Cranzahl. Po 1,5 km se nám naskytne nádherný pohled na toto malebné
vodní dílo, po jehož hrázi přejíždíme vstříc poslední výzvě – rozhledně
Bärenstein. Za hrází pokračujeme vpravo po uhlazené asfaltce cca 800 m a na
dalším rozcestí se dáme vlevo. Vede tudy modře značená turistická cesta a
potom neznačená lesní cesta, která nabízí mnohem lepší povrch. Na silničce
vedoucí nad obcí Bärenstein, kam po krátkém výjezdu dorazíme, odbočíme
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vlevo a pokračujeme vstříc ke stejnojmennému vrcholu, který se již před námi
jasně rýsuje. Po rozhlédnutí se nejen po hřebenu Krušných hor, které nám
poslední rozhledna nabízí, následuje už jen sjezd do centra města, kde
překonáváme státní hranici a vracíme se zpět do Vejprt na náměstí T. G.
Masaryka. Zde naše trasa končí.
Tip:

Údolní přehrada Cranzahl – Byla v 50. letech 20. století vybudována jako zdroj
pitné vody města Annaberg-Buchholz a jeho okolí. Koupání a jiné aktivity jsou
zde bohužel zakázány, ale jako zpestření výletu lze využít okružní cestu okolo
tohoto malebného vodního díla, také nazývaného Přehrada přátelství.

Nej na trase:

Klínovec 1244 m n. m. - Je nejvyšším vrcholem Krušných hor. Hlavní
atraktivitou je nově zrekonstruovaná rozhledna, ze které za dobré viditelnosti
dohlédnete až k Děčínskému Sněžníku, Milešovce (České středohoří) nebo k
Ještědu (Jizerské hory).
Fichtelberg 1215 m n. m. – Po Klínovci druhá nejvyšší hora Krušných hor. 32
m vysoká vyhlídková věž vám mimo jiné umožní rozhled na Německou část
tohoto pohoří.
Bärenstein 897 m n. m. – nachází se cca 2 km severně od stejnojmenného
městečka. Úpatím hory vede vyhlídková okružní cesta a vrcholu dominuje
rozhledna s hotelem a restaurací.

Praktické:

Lanovky: Výstupy na Klínovec a Fichtelberg si můžete zpříjemnit jízdou na
lanovce. Na Klínovec vás i s kolem doveze jednosedačková lanovka
z Jáchymova nebo lanovka třísedačková, „dámská“, se stanicí nad obcí
Loučná pod Klínovcem.

Obrázek 34: Profil výletu Krajem rozhleden
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Mapa 33: Výlet Krajem rozhleden

Střípky historie krušnohorské
Anotace:

Tato trasa naláká především vyznavače historie. V obci Kovářská se dozvíte o
letecké bitvě, která se zde za 2. světové války odehrála a v hornickém
městečku Měděnec můžete proniknout do tajů hornického řemesla.

Oblast:

Černý Potok - Jöhstadt

Délka:

35 km

Převýšení:

650 m

Typ kola/ Povrch:

Trekingové kolo/e-kolo, 80 % silnice, 20 % lesní cesta / šotolina

Náročnost:

3z5
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Doporučená mapa:

Krušné hory – Klínovec, Jáchymov SHOCart; Krušné hory - Chomutovsko
SHOCart

Informační centra:

Vejprty, Měděnec

Dopravní postupnost: Auto, Autobusy Karlovy Vary - Kadaň – Klášterec nad Ohří – Měděnec –
Kovářská – Vejprty.
Nástupní místo:

Černý Potok – parkoviště na hraničním přechodu 50°30'1.413"N,
13°4'59.294"E, Měděnec infocentrum 50°25'21.233"N, 13°6'56.186"E

Popis trasy:

Projedeme obcí Černý Potok zpět na hlavní komunikaci, kde se dáme vpravo
krátkým stoupáním a po pár stech metrech na T křižovatce odbočíme vlevo
směr Kovářská. Projedeme 6 km údolím proti proudu Černé vody po CT 3004
do obce Kovářská. Zde můžete nahlédnout do historie v muzeu leteckých
bitev nad Krušnohořím, popřípadě se občerstvit. Vrátíme se ulicí Dukelská
kousek zpět na velkou křižovatku, kde odbočíme vpravo po modré turistické
značce vedoucí do hornického městečka Měděnec. Z Kovářské nás vyvede
silnička, po které ve dvou místech překonáme železniční trať. Stoupáme vstříc
vrcholu Mědník. Po cca. 2 km na rozcestí odbočíme vpravo na lesní cestu a
stále se držíme modré značky. Po 2,5 km nás už vítá vrcholová rotunda hory
Mědník. Odtud pokračujeme do hornického městečka Měděnec, kde si
můžete prohlédnout historické rudné doly a načerpat informace o této
oblasti. Pokračujeme po CT 35 serpentýnami k přírodní památce Sfingy a za
těmito nádhernými skalními útvary odbočíme z CT 35 vlevo lesní silničkou,
která nás dovede k železniční stanici Měděnec. Následuje 3 km dlouhý sjezd
k vodní nádrži Přísenice. Na křižovatce odbočíme vpravo po hlavní silnici a po
1 km z ní sjíždíme a stále se držíme CT 23 - Krušnohorské magistrály. Proveze
nás okolo přehrady do obce Kryštofovy Hamry. Na rozcestí se dáme silničkou
vlevo, z počátku značenou modře, která nás dovede zpět do Černého Potoka.

Tip:

Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím v Kovářské. Muzeum bylo založeno
americkými a německými veterány této bitvy. Mezi exponáty zde najdete
části sestřelených letadel, historické fotografie, dokumenty, uniformy a
dioramata.

Nej na trase:

Přírodní památka Sfingy – rulové skalky bizarních tvarů, připomínající
egyptské sfingy. Nachází se v serpentinách za obcí Měděnec. K nahlédnutí a
průzkumu se v Měděnci nabízí štola Země zaslíbená.
Mědník 910 m n. m. – už podle názvu je patrná spojitost s těžbou měděné
rudy nejen v okolí, ale i zde na samotném Mědníku.

Praktické:

Štola Země zaslíbená je otevřena k návštěvě od května do října .
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Obrázek 35: Profil výletu Střípky historie krušnohorské

Mapa 34: Výlet Střípky historie krušnohorské
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3.3 MARKETINGOVÉ NÁSTROJE PRO AKTIVNÍ ZAPOJENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
Následující kapitola nastiňuje koncepci realizace marketingových aktivit cílených na zvýšení
návštěvnosti Krušnohorské magistrály a cyklostezky Sächsische Mittelgebirge a příjmů místní
ekonomiky z tohoto turistického produktu. V úvodu jsou stanoveny cíle marketingu produktu, který
je podrobně popsán v předchozí kapitole 3.2. Následuje podrobná strategie, která s využitím
marketingového mixu (zejména distribuční kanály, propagace, programování, balíčky, partnerství)
popisuje jednotlivé aspekty marketingových aktivit. Předpokládáme, že marketingová koncepce bude
prakticky realizována prostřednictvím jednoletých marketingových plánů (kampaní).

3.3.1.1 Cíle marketingové koncepce
Globálním cílem marketingové koncepce je:


hospodářský rozvoj území Krušnohoří (s žádoucími širšími územními dopady např. na
pracovní trh v oblasti cestovního ruchu).

Specifickými cíli marketingové koncepce jsou pak:


zvýšení informovanosti a povědomí širší veřejnosti v Česku a zahraničí o obou cyklotrasách a
jejich propojení,



zvýšení počtu návštěvníků na obou cyklotrasách,



vytvoření podmínek pro zvýšení vybavenosti na obou cyklotrasách (např. stravovacích a
ubytovacích zařízení)



maximalizace délky pobytu návštěvníků na obou cyklotrasách s využitím zřízených propojek a
nabídky výletů a dálkových přejezdů,



zvýšení útraty návštěvníků za služby na obou cyklotrasách.

Další cíle organizační povahy lze definovat mimo věcný rámec marketingových aktivit:


organizačně zajistit marketing a provoz produktu,



zvýšit míru spolupráce mezi jednotlivými aktéry působícími v území.

3.3.1.2 Definice pozice na trhu
Obě řešené cyklotrasy (Krušnohorská magistrála a Sächsische Mittelgebirge) mají ambici být
v pomyslné hierarchii cyklotras podle významu na špičce v rámci českých i saských cykloturistických
produktů. Vzhledem k horskému prostředí netvoří liniový produkt, ale spíše páteř produktu
plošného. V daném případě v důsledku existence státní hranice je navíc tato páteř zdvojená, přičemž
obě větve jsou v rámci realizovaného projektu propojené pomyslnými „příčkami žebříku“. Tím vzniká
základní žebříkovitá síť, na niž jsou navázány cyklotrasy místního významu.
Charakter reliéfu a poloha Krušných hor předurčují poměrně rozsáhlé spektrum konkurenčních
cykloturistických produktů zejména na českém území, kde se nachází řada horských masivů z pohledu
cykloturistiky a marketingu analogických ke Krušnohoří. Tyto horské celky navíc často leží v příhraničí,
což paralelu s Krušnohořím dále posiluje. Příkladem konkurenčních destinací může být zejména
Šumava a Český les, dále Lužické, Jizerské a Orlické hory či Krkonoše.
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V rámci této konkurence má Krušnohorská magistrála/Sächsische Mittelgebirge následující
konkurenční výhody:


lokalizace mimo území velkoplošné ochrany přírody a krajiny, což umožňuje intenzivnější
využití území pro hospodářské aktivity vč. cestovního ruchu a budování infrastruktury;



po většině své délky dobré dopravní napojení po silniční i železniční síti;



přes hornatý terén relativně prostupná hranice pro pěší a cyklisty, ale i pro automobilovou
dopravu;



existence rozmanitých krajinných typů (pískovcová skalní města, krystalinický masiv,
rašeliniště atd.);



blízkost lidnatých zdrojových oblastí návštěvníků (podhůří na obou stranách hranice).

Identifikovat lze naopak několik konkurenčních nevýhod:


přetrvávající špatná image Krušných hor na obou straných hranice jako hor s narušeným
přírodním prostředím a krajinou;



přes výrazné zlepšení přírodního prostředí stále existující rezervy v oblasti charakteru krajiny,
druhové skladby lesů atd.;



nižší stupeň vybavenosti území infrastrukturou a službami cestovního ruchu a v průměru nižší
kvalita těchto služeb;



relativně nízká kupní síla obyvatel v přilehlých regionech (na obou stranách hranice se jedná
o jedny z nejchudších, resp. nejproblémovějších regionů daného státu).

3.3.1.3 Definice cílových skupin
Cílové skupiny lze definovat podle různých kritérií (sociodemografická kritéria, motivy k cestě, formy
cykloturistiky, zdrojové země a regiony…). Na nejobecnější úrovni lze podle formy provozované
cykloturistiky definovat 3 hlavní cílové skupiny produktu:
1. Dálkoví a sportovní cyklisté: Jedná se o návštěvníky, pro něž je cykloturistiky hlavní aktivitou
a cílem dovolené. Jedná se o mírně sportovně založené návštěvníky, kteří tráví putováním po
dálkové stezce několik dnů, příp. i delší dobu. Navštíví delší souvislý úsek magistrály (několik
denních etap) a výběr navštívených turistických cílů a využitých služeb je tedy primárně
ovlivněn jejich polohou na magistrále. O existenci magistrály se obvykle dozví díky
specializovaným webovým portálům, časopisům apod., řada z nich má zkušenost
s cestováním po podobných cyklotrasách. Nocují převážně postupně na různých místech na
trase. Příkladem dálkových cyklistů je skupina přátel nebo manželská či partnerská dvojice,
která se vydá na několikadenní přejezd Krušných hor. Této skupině jsou určenné především
nabízené dálkové přejezdy (viz další podkapitola).
2. Rekreační a příležitostní cyklisté: Jedná se o návštěvníky vyznávající aktivní, ale rekreační a
nenáročnou formu dovolené. Cykloturistika pro ně není hlavním způsobem trávení dovolené,
ale spíše doplňkovou aktivitou. Z předpokládané délky pobytu v destinaci tráví jen část dní
cykloturistikou a pravděpodobně tedy navštíví jen malou část magistrály (o existenci stezky
se dozví často jen „náhodně“ nebo až během pobytu v destinaci). Nocují převážně na jednom
místě. Příkladem rekreačních a příležitostných cyklistů může být rodina s dětmi, manželská či
partnerská dvojice, která tráví týdenní dovolenou v Českém Švýcarsku, Českém středohoří
nebo Podkrušnohoří (pravděpodobněji na saské straně) a v rámci ní stráví 1-3 dny
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jednodenními výlety na kolech. Této skupině jsou určené především jednodenní výlety (viz
další podkapitola).
3. Místní obyvatelé: Nejedná se o návštěvníky v úzkém smyslu, ale vzhledem k velkému počtu
obyvatel žijících na obou stranách Podkrušnohoří se jedná o velmi důležitou skupinu osob,
pro něž jsou Krušné hory přirozeným územím pro každodenní či víkendovou rekreaci.
Motivem návštěvy je jednodenní výlet, příp. víkendová rekreace. Čas tráví nenáročnou
cykloturistikou a navštíví jen vybraný úsek magistrály blízký svému bydlišti. Protože obvykle
nocují doma a mají zde zázemí, utratí relativně málo peněz za služby (snad s výjimkou
stravování). Typická je opakovanost návštěv.

3.3.1.4 Distribuční kanály a propagace
Problematika distribuce produktu v destinačním marketingu úzce souvisí s komunikačním mixem (viz
další podkapitola). Distribuční kanály jsou tak do jisté míry determinovány zvolenými komunikačními
nástroji (propagací), a proto jsou zařazené do jediné podkapitoly této studie.
Distribuční kanály a nástroje propagace lze rozdělit do těchto 3 kategorií dle fáze oslovení
návštěvníka před jeho cestou a během ní:
1. Obecná informovanost veřejnosti v Česku a zahraničí o produktu
2. Marketing vůči návštěvníkovi před cestou
3. Marketing vůči návštěvníkovi během cesty (v terénu – řešeno v rámci realizovaného projektu)
Ad 1.
Obecná informovanost o produktu představuje především zanesení magistrál a propojek do všech
významných turistických, případně i dalších cestovních map (např. automap, cyklomap) a průvodců.
Oslovit je v tomto případě třeba významná vydavatelství alespoň v Česku a Sasku a také vydavatelství
nadnárodní. Informace je třeba zanést do seznamů a databází turistických cílů na cestovatelských a
cyklistických webech. Tím bude zajištění základní, obecné oslovení veřejnosti, jejímž hlavním
sdělením je informace o tom, že Kruššnohorská magistrála, cyklotrasa Sächsische Mittelgebirge
existují a že jsou provázány kvalitně připravenými propojkami, po jaké trase vedou a že se jedná o
zajímavý turistický cíl. Vedle výše uvedených nástrojů mohou přispět k obecné informovanosti
veřejnosti také letáky, mediální kampaně apod.

Ad 2.
Smyslem marketingu vůči návštěvníkovi před cestou je zaujmout a motivovat jej k cestě. Za tímto
účelem je vhodné využívat především následující silné distribuční kanály:


Přátelé – turista přijíždí na základě osobního doporučení známých a přátel. Ti referují o
pozitivech, ale také budou hodnotit i negativa, která zažili během cesty. Přímé náklady na
tuto formu propagace jsou pro organizátora kampaně nulové, a přesto jde o nejsilnější
distribuční kanál. S touto propagací jsou spojeny nemalé nepřímé, tzn. koordinační náklady.
Je výsledkem dlouhodobého vzájemně odsouhlaseného jednání mnoha aktérů, kteří
přispívají k obrazu produktu. Je potřeba, aby koordinátoři stezky tento kanál posilovali a to
především intervencí dovnitř regionu a dlouhodobým utvářením image produktu.



Tištěné materiály (v rozsahu podobném jako na webovém portálu) – mohou mít podobu
prožury, informační mapy apod. Jedná se o silný kanál, jehož předností je především
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jednotné spojení celého produktu do jediné tiskoviny usnadňující návštěvníkovi využívání
služeb a lokálním poskytovatelům služeb dává možnost přímo a cíleně oslovit cílovou
skupinu. Materiály jsou distribuované prostřednictvím konzervativních distribučních kanálů
(turistických informačních center, veletrhů apod.) se základními informacemi a odkazem na
webový portál.


Webový portál s podrobnými informacemi (podrobné trasování, informace o tom, jak se po
ní pohybovat, nabídka služeb, blízkost atraktivit a atrakcí, návrh itinerářů atd.) – je třeba
navázat na existující platformy obou destinačních organizací na webu, příp. na sociálních
sítích. Obliba i jistá „marketingová obligátnost“ webových portálů je předurčuje k roli
hlavního elektronického komunikačního média. Nespornou výhodou je možnost relativně
snadného vytvoření cizojazyčných mutací, a tedy napojení na cizojazyčný trh. Zvážit lze
založení speciálního webového portálu přeshraničního produktu krušnohorských cyklotras.



Aplikace pro mobilní telefony s podrobnými informacemi o produktu v rozsahu podobném
webovému portálu, ale s přizpůsobením datového toku a grafiky mobilním telefonům.



Mediální kampaně v masmédiích (celostátní deníky, specializované turistické a cyklistické
časopisy, celostátní, příp. i regionální rozhlas, televizní kanály) – mediální kampaň je vhodné
spíše než jako „reklamu“ koncipovat do podoby článků a reportáží a pojímat je tedy více jako
„PR kampaně“.

Všechny uvedené nástroje je třeba realizovat (minimálně) v českém a německém, příp. také
anglickém jazyce.

Ad 3.
Smyslem marketingu vůči návštěvníkovi během cesty je především jeho okamžitá informovanost při
pohybu v terénu. Za tím účelem je vhodné nasazení standardní škály informačních nástrojů od
konzervativních brožur a informací v mapách až po inovativnější mobilní aplikace. Obsah a rozsah
informací v brožurách i v mobilní aplikaci má být přibližně podobný.
Nezbytnou součástí marketingu v terénu je též informační a naváděcí systém (informační tabule,
značení, směrovky, označení logem atd.), které je řešeno v rámci realizovaného projektu (blíže viz
kapitola 5). Podstatou tohoto systému je především poskytnutí informací, a to jak informací
dopravních (směrové značení u všech propojek, zejména v blízkosti křižovatek), tak turistických
(informační tabule s podrobnými mapovými výřezy, informacemi o přilehlých turisticky zajímavých
lokalitách, tipy na výlet, informacemi o značení na cyklotrase atd.). Předpokládá se, že 5 infotabulí,
které byly v terénu instalovány v rámci realizovaného projektu (na propojkách 1, 3, 5, 8 a 9), bude
postupně doplněno tabulemi dalšími tak, aby jimi byly osazeny všechny propojky a aby informace a
mapové výřezy na tabulích pokrývaly okolí celé cyklotrasy.

3.3.1.5 Balíčky
Pod pojmem „balíček“ v marketingovém mixu cestovního ruchu se rozumí nabídka ucelených
produktů a produktových balíčků cestovního ruchu s možností individuálního výběru nabízených
služeb do samostatného balíčku podle potřeb uživatele. Díky webovému prostředí, mobilní aplikaci a
tištěným materiálům lze nalézt informace o jednotlivých lokalitách a na ně vázaných službách.
Cílovým skupinám bude k dispozici rozsáhlé množství informací, podle nichž je možné si z nabízeného
produktu sestavit individuální vlastní, avšak předdefinovaný balíček sestávající z poznávání vybraných
lokalit prostřednictvím dálkových přejezdů/jednodenních výletů a využití navazujících služeb
s případnými slevami.
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Turistické produkty se sestavují z rozmanitého „skladiště“ jednotlivých, často velmi kvalitních
polotovarů konečného produktu s cílem vytvořit lákavý „obchodní dům“ konečných produktů a
produktových balíčků cestovního ruchu. Tím umožní sejmout z klientů (návštěvníků a turistů)
časovou, organizační, částečně i finanční zátěž spočívající v nutnosti vlastního, často
nekvalifikovaného a tudíž mnohdy neúspěšného sestavování konečného kvalitního produktu a sehrát
roli „kompletujícího pracoviště“ takovýchto produktů, které budou jednoznačně zacílené na vybrané
cílové skupiny, budou mít svou značku, jasné parametry, garance, cenu a doplňkové služby a budou
řešit
absenci
skutečných
produktů
a
produktových
balíčků.
(Podle:
http://strategie.e15.cz/prilohy/jak-se-vytvari-produkt-v-cestovnim-ruchu765242#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink)
Balíčkům je možné dát různý „tvar“ od prostého propojení služeb a navštívených atraktivit do
uceleného programu (malého „zájezdu“) až po atraktivnější formu soutěží, her, sbírání bodů apod.
Pro realizaci takové formy balíčku je vhodné oslovit komunikační agenturu, která navrhne příslušné
kreativní řešení.

3.3.1.6 Partnerství a programování
Klíčovými organizačními subjekty budou destinační agentury:


Destinační agentura Krušné hory o.p.s. na české straně,



Tourismusverband Erzgebirge e.V. na saské straně.

Oba subjekty se liší svým zaměřením a také délkou existence. TV Erzgebirge je etablovanou institucí
mající roli turistického svazu, v jehož organizační struktuře a systému financování hrají vedle
samosprávných subjektů důležitou roli zejména podnikatelé. Naopak DA Krušné hory je nově
založenou organizací, která postupně hledá těžiště své činnosti a která stojí organizačně a finančně
(zatím) především na subjektech místní a regionální samosprávy.
Oba subjekty musí mít maximální přehled o nabízených službách. Rovněž tak by měla být hlavním
partnerem pro touroperátory a s nimi připravovat specifické produkty typu několikadenního
putování po cyklotrase s itineráři apod. Společně se samosprávami budou pracovat na zlepšení
infrastruktury a její údržbě na stabilně dobré úrovni.
Vybrané investiční a neinvestiční projekty podporující produkt krušnohorských magistrál je možné
realizovat na základě jejich koncepčního rozvoje také s využitím vnějších finančních zdrojů. Vzhledem
k charakteru projektu se nabízí jednak příspěvky ze strany regionálních a místních samospráv
(investiční výstavba, údržba infrastruktury apod.), a jednak prostředky z operačního programu
přeshraniční spolupráce Česko-Sasko.

3.4 ČESKO-NĚMECKÝ KONCEPT ROZVOJE CYKLOTURISTIKY V KRUŠNÝCH HORÁCH
Realizovaný projekt je součástí širšího projektu, resp. konceptu rozvoje cykloturistiky v Krušných
horách. Cílem tohoto projektu podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných
horách na obou stranách hranice. Tím vzniká cykloturistický region se širokou nabídkou cest pro
cyklisty i pěší turisty, a to bez ohledu na státní hranice. Dojde k posílení jména regionu mezi
turistickými destinacemi a synergický efekt projektu bude mít dopad na ekonomický potenciál
regionu Krušnohoří.
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Součástí projektu je i dobudování nevyhovujících úseků Krušnohorské magistrály s ohledem na její
technický stav a dále rekonstrukce a převedení nevyhovujících úseků, z pohledu střetu cyklistů
s motorovou dopravou, do nového vedení.
Na saské straně je paralelní cyklotrasou ke Krušnohorské magistrále dálková trasa „Sächsische
Mittelgebirge I-6, která je jedna z nejvýznamnějších cykloturistických tras v Sasku. Začíná v Plauen a
po 490 km končí v Žitavě. Možná jsou napojení na Elsterradweg I-10 nebo na cyklostezku Odra-Nisa I4. Dále na území Mittelgebirge Vogtland, Elstergebirge, Erzgebirge, Elbsandsteingebirge, Lausitzer
Bergland und Zittauer Gebirge des Freistaates Sachsen kříží trasa „Sächsische Mittelgebirge“ I-6,
kromě dalších regionálních tras také dálkové cyklotrasy „Mulderadweg“ I-2, „Zschopautalradweg“ I-5,
„Labskou stezku“ I-1 a „Spreeradweg“ I-3.
Napojení nejen saské, ale i české cyklomagistrály na Labskou stezku, která je již poosmé v řadě
nejoblíbenější dálkovou cyklotrasou v Německu, otevírá možnost směřovat její početné uživatele
také do sousedních lokalit.
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4 PLÁNOVACÍ STUDIE K UMÍSTĚNÍ PŘEHLEDOVÝCH INFORMAČNÍCH TABULÍ

Za základní informační zdroj pro cyklisty bylo zvoleno 5 velkých přehledových informačních tabulí
osazených přímo v terénu. Následující text popisuje výběr umístění a způsob provedení těchto tabulí
a dále obsahuje grafické náhledy. Ve výhledu je uvažováno pokrýt mapovými výřezy a infotabulemi
celou délku trasy Krušnohorské magistrály na území Ústeckého kraje. Jednalo by se o 4-6 infotabulí
mimo tuto studii.

4.1 UMÍSTĚNÍ TABULÍ
Základním předpokladem bylo vytipování vhodného umístění infotabulí, které vycházelo primárně
z určeného počtu vzájemného propojení páteřních cyklotras vedených jak po české, tak po saské
straně. Druhým určujícím prvkem bylo lokální umístění vzhledem k majetkoprávním vztahům. Zde
bylo preferováno umístění na pozemcích vlastněných obcemi či zadavatelem studie. Třetím
významným rozhodujícím kritériem byla možnost umístění infotabulí v místech se signálem mobilních
operátorů, a tedy s možností využít stahování informací cykloturisty pomocí QR kódu. Dalším
kritériem byla atraktivita daného místa. Snahou bylo umísťovat informační tabule do lokalit, v jejichž
blízkosti se nacházejí významné atraktivity, atrakce ši služby cestovního ruchu.
Na základě těchto tří nejdůležitějších kritérií vytipoval zhotovitel umístění pěti informačních tabulí na
odbočky v následujících místech:


Sněžník – Rosenthal



Petrovice – Bahratal



Cínovec – Georgenfeld



Nová Ves v Horách – Deutschneudorf



Brandov – Olbernhau

Dílčím problémem se ukázalo přesné umístění v dané lokalitě, které mimo jiné muselo respektovat
majetkoprávní vztahy. U některých lokalit, zejména pak v případě Petrovic a Brandova bylo
zvažováno několik variant a vybrány byly nakonec ty, jež leží na pozemcích v majetku Ústeckého kraje
a jednotlivých obcí.
Následující mapky ukazují vymezení mapových výřezů na jednotlivých informačních tabulích včetně
označení lokalit, kde jsou tyto tabule umístěné. Poslední dvě lokality (Nová Ves v Horách a Brandov)
byly osazeny tabulemi se stejnými mapovými výřezy, protože se nacházejí relativně blízko sebe.
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Mapa 35: Mapové výřezy na informačních tabulích
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Zadáním zadavatele byl určen minimální rozměr samotných infotabulí, a to 100 x 100 cm plochy pro
tisk. Danou velikostí se zpracovatel řídil a tomuto rozměru přizpůsobil celou přípravu.
Dalším požadavkem zadavatele bylo obsahové přizpůsobení infotabule již zavedeným zvyklostem na
německé straně. To znamená rozdělení plochy na horní polovinu, kde je situace jak Krušnohorské
magistrály, tak Sächsiche Mittelgebirge s označením místa příslušné infotabule a také výškový profil
trasy.
Třetí čtvrtina obsahuje výřez cyklotrasy v měřítku obvykle 1 : 20 000 se zakreslením možných
propojek v dané lokalitě na české i na německé straně (blíže viz kapitola 4.2). Vše je doplněno o
dvojjazyčnou legendu. Pro zajištění mapového podkladu pro třetí čtvrtiny každé infotabule musel
zhotovitel vstoupit do jednání se společností SHOCART, která je vlastníkem mapových podkladů, a
musel odkoupit licenci na mapové výřezy pro dané území. Dále bylo nutné pro jednotnost značení na
české i německé straně upravit barevné značení páteřních cyklotras a sjednotit loga na propojkách ve
smyslu dohod s německou stranou a vše doplnit do legendy.
Ve čtvrté čtvrtině zadavatel poskytl fotografie možných zajímavostí daného regionu a zpracovatel
doplnil stručný popis možných výletů z daného místa, a to rovněž v českém a německém jazyce. Zde
je rovněž umístěn odkaz na aplikaci pro chytré telefony dodaný zadavatelem. Ze strany zadavatele
bylo poměrně problematické vybrat kvalitní fotografie. Ze strany zpracovatele pak představovalo
hlavní výzvu vytipování tras pro vybrané výlety a zkrácení obsahu textu tak, aby ho bylo možné na
infotabule aplikovat v českém i německém jazyce.

4.2 PROVEDENÍ TABULÍ
Samotné provedení tabulí vycházelo z praktických zkušeností zhotovitele a spolupracujících subjektů.
Vlastní stojan na infotabule je dřevěný se stříškou, opatřený ochranným nátěrem, s řádným
upevněním na ocelové kotvy do terénu. Infotabule je zhotovena z tvrzeného plastu nalepeného na
OSB desce, překryto plexisklem 5 mm jako ošetření proti povětrnostním vlivům, ve světlostálé
úpravě.
Umístění tabulí bylo zakresleno do katastrálních map podbarvených ortofotomapou a tento podklad
sloužil k projednání s jednotlivými pracovišti Policie ČR – Dopravním inspektorátem a s místní
samosprávou (stanoviska jsou v příloze studie).
Na grafických podkladech spolupracoval Ing. Vladimír Budínský, autorizovaný inženýr v oboru
dopravy.

4.3 DOKUMENTACE
Náhledy všech 5 tabulí jsou uvedeny na následujících stranách. Fotodokumentace umístění infotabulí
po jejich instalaci je v příloze této studie stejně jako podrobné náhledy mapových výřezů umístěných
na těchto 5 infotabulích.
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Mapa 36: Náhled informační tabule v lokalitě Sněžník – Rosenthal
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Mapa 37: Náhled informační tabule v lokalitě Petrovice – Bahratal
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Mapa 38: Náhled informační tabule v lokalitě Cínovec – Georgenfeld
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Mapa 39: Náhled informační tabule v lokalitě Nová Ves v Horách – Deutschneudorf
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Mapa 40: Náhled informační tabule v lokalitě Brandov – Olbernhau
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4.4 INFOTABULE NA NĚMECKÉ STRANĚ
Infotabule na německé straně nejsou předmětem této studie. Jejich vzor je uveden níže na obrázku.
O jejich rozmístění rozhodují příslušné orgány ve Svobodném státě Sasko a jejich umístění pokrývá
celou cyklotrasu Sächsische Mittelgebirge.
Obrázek 36: Vzor informační tabule na cyklotrase Sächsische Mittelgebirge
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5 PLÁNOVACÍ STUDIE PRO TURISTICKÉ ZNAČENÍ

5.1 UMÍSTĚNÍ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ
Pro umístění cykloturistických značení, jakož i pro technické řešení vlastních značek platí vyhláška
Ministerstva dopravy č. 30/20011 Sb. v platném znění. Zároveň byla zadavatelem stanovena
povinnost respektovat technologický předpis TP 65 a metodiku značení vydanou Klubem českých
turistů a dohodami se zástupci Saska.
I v tomto případě bylo nutné při umísťování sloupků cykloturistického značení vycházet
z majetkoprávních poměrů a ze stanovisek Policie ČR – Dopravního inspektorátu a místních
samospráv. (Tyto doklady jsou v příloze ke studii.)
Zadavatel v příloze k výzvě vytipoval celkem 12 propojek obou páteřních cyklotras:
1. Sněžník – Rosenthal
2. Ostrov – Bielatal
3. Petrovice – Bahratal
4. Fojtovice - Fürstenau
5. Cínovec – Georgenfeld
6. Moldava – Teichhaus
7. Český Jiřetín - Deutschgeorgenthal
8. Nová Ves v Horách – Deutschneudorf
9. Brandov – Olbernhau
10. Kalek – Rübenau
11. Jilmová – Satzung
12. Černý Potok – Jöhstadt
Situační mapa zachycující jednotlivé propojky je uvedena na následující straně. Na mapce je
znázorněno i 12 mapových výřezů, na nichž je přehledně znázorněno umístění značení na všech 12
propojkách. Samotné mapové výřezy jsou zařazeny v příloze.
Jelikož vlastní dopravní značení musí vyhovět výše uvedeným předpisům, obrátil se zpracovatel na
autorizovaného inženýra v oboru dopravy, který zpracoval studii „Krušnohorská magistrála – Žebřík“
v září 2014. (Podtitul „Žebřík“ nebyl zvolen náhodně, jelikož obě dálkové trasy s propojkami opravdu
tvoří svým tvarem na mapě pomyslný žebřík.) Ta sloužila jako podklad pro projednání
s veřejnoprávními orgány. Rovněž i tato studie je součástí přílohy.
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Mapa 41: Situační mapa propojek
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Dalším požadavkem zadavatele bylo umístění min. 50 ks cykloturistických značek v terénu. Po
zpracování dopravní studie bylo zřejmé, že uvedený počet bude výrazně překročen. Zhotovitel se
rozhodl výsledky studie plně respektovat při zohlednění požadovaných předpisů. Celkem bylo
navrženo umístění 34 ks značky S 19b, 50 ks značky S 19d a 2 ks značky S 21a. Jejich rozmístění na
jednotlivé pozice (propojky) shrnuje následující tabulka.
Tabulka 3: Rozmístění značení na jednotlivých propojkách
Úsek

Značka IS 19b

Znak

Situace č. 1
Sněžník Rosenthal
(ZČÁSTI
VYZNAČENO)

ROSENTHAL
4,5
SOVÍ BRÁNA CZ/D 1,5

LOGO
KOLO

DĚČÍN
SNĚŽNÍK

12,5
2,5

23
KOLO

DĚČÍN
SNĚŽNÍK

15
2

23
KOLO

6,5
2

NOVÉ MĚSTO
TISÁ

44
3

23
KOLO

BIELAGRUND
OSTROV CZ/D

Situace č. 2
Ostrov - Bielatal

Značka IS 19d
4,5 ROSENTHAL
1,5 SOVÍ BRÁNA CZ/D

Situace č. 3
Petrovice Bahratal

23
KOLO

HELLENDORF
PETROVICE CZ/D

5
3,5

LOGO
KOLO

BIELAGRUND
OSTROV CZ/D

TISÁ
NAKLÉŘOV

8
8

23
KOLO

LOGO
KOLO
23
KOLO

15
2

LOGO
KOLO

23
4,5

23
KOLO

NOVÉ MĚSTO
NAKLÉŘOV

23
KOLO

DĚČÍN
TISÁ

5
3,5
23
4,5

LOGO
KOLO
23
KOLO

23
KOLO
3 FÜRSTENAU
1 FOJTOVICE CZ/D

LOGO
KOLO

DĚČÍN
KRÁSNÝ LES

23
KOLO

42
9

18 NOVÉ MĚSTO
10,5
CÍNOVEC

Situace č. 4
Fojtovice Fűrstenau

FÜRSTENAU
FOJTOVICE CZ/D

23
KOLO
3
1

42 DĚČÍN
9 KRÁSNÝ LES
NOVÉ MĚSTO
CÍNOVEC

Situace č. 5
Cínovec Georgenfeld

6,5
2

HELLENDORF
PETROVICE CZ/D
37
5

LOGO
KOLO

NOVÉ MĚSTO
TISÁ

DĚČÍN
TISÁ
37
5

NOVÉ MĚSTO
NAKLÉŘOV

Infotabule

Soví brána

DĚČÍN
SNĚŽNÍK
6
5

Značka IS 21a

ANO

44
3

TISÁ
SNĚŽNÍK

Znak
LOGO
KOLO

23
KOLO
18
10,5

CÍNOVEC
KRÁSNÝ LES

12
10

23
KOLO

DĚČÍN
FOJTOVICE

53
11

23
KOLO

0,5 GEORGENFELD
CÍNOVEC CZ/D

MĚDĚNEC
NOVÉ MĚSTO

84
7

23
KOLO

GEORGENFELD
CÍNOVEC CZ/D

- 116 -

LOGO
KOLO

23
KOLO

LOGO
KOLO
0,5

LOGO
KOLO

ANO

Úsek

Značka IS 19b

Znak

Značka IS 19d
53 DĚČÍN
11 FOJTOVICE

Znak
23
KOLO

MĚDĚNEC
NOVÉ MĚSTO
FOJTOVICE
NOVÉ MĚSTO

Situace č. 6
Žebrácký roh Teichhaus

Situace č. 7
Český Jiřetín Deutschgeorgent
hal

Situace č. 8
Nová Ves v
Horách Deutschneudorf

11
7

84
7

5
TEICHHAUS
2 ZEBRÁCKÝ ROH CZ/D

LOGO
KOLO

TEICHHAUS
5
ZEBRÁCKÝ ROH CZ/D 2

LOGO
KOLO

67
4

23a
KOLO

CÍNOVEC
15
NOVÉ MĚSTO 8

23a
KOLO

MĚDĚNEC
FLÁJE

NOVÉ MĚSTO 10
FLÁJE
6

23a
KOLO

CÄMMERSWALDE
7
ČESKÝ JIŘETÍN CZ/D 4

LOGO
KOLO

MNÍŠEK
MĚDĚNEC

11
63

23a
KOLO

MNÍŠEK
NOVÉ MĚSTO

15
16

23a
KOLO

KURORT SEIFFEN
6
NOVÁ VES V H. CZ/D

LOGO
KOLO

MĚDĚNEC
FLÁJE
67
4

23a
KOLO
Žebrácký
roh

CÍNOVEC
NOVÉ MĚSTO

19
12

23a
KOLO

11
MNÍŠEK
63
MĚDĚNEC
CÄMMERSWALDE
7
ČESKÝ JIŘETÍN CZ/D 4

23a
KOLO

19
12

23a
KOLO

CÍNOVEC
NOVÉ MĚSTO

KURORT SEIFFEN
6
NOVÁ VES V H. CZ/D

LOGO
KOLO

10 OLBERNHAU
9 BRANDOV CZ/D

LOGO
KOLO

23
KOLO

OLBERNHAU
BRANDOV CZ/D

10
9

LOGO
KOLO

42
11

NOVÉ MĚSTO
NOVÁ VES V H.

35
6

23
KOLO

MĚDĚNEC
KALEK

OLBERNHAU
BRANDOV CZ/D

9
8

LOGO
KOLO

KALEK
11,5
NOVÁ VES V H.
6,5

23
KOLO

KALEK
NOVÁ VES V H.

23
KOLO

20
15

35
6

MĚDĚNEC
KALEK

14
0,5
Situace č. 10
Kalek - Rübenau

LOGO
KOLO

ANO

NOVÉ MĚSTO
NOVÁ VES V H.

Situace č. 9
Brandov Olbernhau

ANO

23
KOLO
23a
KOLO

4
2

Infotabule

23
KOLO

CÍNOVEC
15
NOVÉ MĚSTO 8

MNÍŠEK
NOVÁ VES V H.

Značka IS 21a

23
KOLO
23
KOLO

42
11

OLBERNHAU
KALEK CZ/D

23
KOLO

LOGO
KOLO

NOVÉ MĚSTO
46
RUDOLICE V HORÁCH 8

23
KOLO

31
2,5

23
KOLO

MĚDĚNEC
NAČETÍN

OLBERNHAU
KALEK CZ/D
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14
0,5

LOGO
KOLO

ANO

Úsek

Značka IS 19b

Znak

Značka IS 19d
46 NOVÉ MĚSTO
8 RUDOLICE V HORÁCH

Znak
23
KOLO

MĚDĚNEC
NAČETÍN

23
KOLO

31
2,5

RUDOLICE V HORÁCH 8
NAČETÍN
2,5

23
KOLO

NOVÉ MĚSTO 58
NAČETÍN
10

23
KOLO

1
SATZUNG
0,5 JILMOVÁ CZ/D

LOGO
KOLO

LOUČNÁ
MĚDĚNEC

23
KOLO

SATZUNG
1
JILMOVÁ CZ/D 0,5

LOGO
KOLO

58 NOVÉ MĚSTO
10 NAČETÍN

23
KOLO

LOUČNÁ
MĚDĚNEC

23
KOLO

30
19

Situace č. 11
Jilmová - Satzung

MĚDĚNEC
NAČETÍN

19
10

NOVÁ VES V H.
JILMOVÁ

30
19

Infotabule

23
KOLO
37
7

23
KOLO

6,5
JOHSTADT
6 ČERNÝ POTOK CZ/D

LOGO
KOLO

LOUČNÁ
MĚDĚNEC

25
13

23
KOLO

JOHSTADT
6,5
ČERNÝ POTOK CZ/D 6

LOGO
KOLO

NOVÁ VES V H.
JILMOVÁ

37
7

23
KOLO

LOUČNÁ
MĚDĚNEC

25
13

23
KOLO

5,5
JOHSTADT
5 ČERNÝ POTOK CZ/D

LOGO
KOLO

12
8

23
KOLO

Situace č. 12
Černý Potok Jöhstadt

MĚDĚNEC
JILMOVÁ

Značka IS 21a

18
13

MĚDĚNEC
JILMOVÁ

JOHSTADT
4,5
ČERNÝ POTOK CZ/D 4

LOGO
KOLO

13
9

23
KOLO

MĚDĚNEC
JILMOVÁ

JOHSTADT
2
ČERNÝ POTOK CZ/D 0,5

LOGO
KOLO

MĚDĚNEC
JILMOVÁ

23
KOLO

17,5
12,5

23
KOLO

Pozn.: Nápis „NOVÁ VES V H.“ doporučujeme (pokud to bude možné) nezkracovat a používat celý název „NOVÁ
VES V HORÁCH“.

Problematickým místem teoretické části dopravního značení bylo vyhovět dopravní vyhlášce, kde je
přesná specifikace, jak mají dopravní značky vypadat, a současně požadavkům plynoucích
z projednání propojek se saskou stranou. Ta měla striktní požadavek na umístění loga na dopravní
cykloturistické značky směřující na jednotlivé propojky ke spojení k Sächsische Mittelgebirge, která
toto specifické logo (viz obrázek) nese.
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Obrázek 37: Logo Sächsische Mittelgebirge

Po několika korekcích bylo logo umístěno do lomeného rámečku společně s číslem Krušnohorské
Magistrály č. 23 určeného Klubem českých turistů (viz obrázek). S tímto subjektem (jmenovitě
s panem Miroslavem Hofmanem) bylo značení rovněž konzultováno.
Obrázek 38: Logo Sächsische Mittelgebirge doplněné o číslo Krušnohorské magistrály

5.2 PROVEDENÍ ZNAČEK
Jak již bylo zmíněno v části 5.1, návrhy dopravního značení vycházejí ze studie zpracované Ing.
Vladimírem Budínským. Celá studie byla postupně upravována o připomínky jednotlivých subjektů na
české i německé straně. Konečný výsledek korekce je obsahem studie, jejíž tabulková část zabývající
se typem značek a jednotlivými popisy je uvedena níže. Následující obrázek ukazuje vzor dopravních
značek použitých pro cykloturistické značení na propojeních páteřních krušnohorských cyklotras.
Obrázek 39: Vzor značek IS 19b, IS 19d a IS 21a

30
10

23

XXXXX
XXXXX

30
10

IS 19b

XX

XXXXX
XXXX

23

XXXXX
XXXXX

23

30
10

IS 19d

SOVÍ
BRÁNA

IS 21a

Výsledná korektura vlastních dopravních značek s umístěním loga saské dálkové trasy Krušnými
Horami je zobrazena níže.
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Obrázek 40: Dopravní značka bez loga saské dálkové trasy a s tímto logem

Provedení vlastních dopravních značek bylo svěřeno renomované společnosti, která se výrobou a
následnou instalací zabývá. Výsledek instalace je uveden na fotodokumentaci v příloze 9.

5.3 DOKUMENTACE
Veškerá dokumentace ke značení se nachází v přílohách. V příloze 5 je v malách znázorněno
rozmístění značení na jednotlivých propojkách. V příloze 6 je kompletní fotodokumentace z instalace
značení. Technická zpráva, která popisuje značení, je přílohou 8.
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www.saechsische-schweiz.de



zapomenute-pohranici.cz



www.komarivizka.eu



www.stolamikulov.cz



flaje.ceskehory.cz



www.horasvatekateriny.cz



www.lanovka-klinovec.cz



www.kr-karlovarsky.cz



http://strategie.e15.cz/prilohy/jak-se-vytvari-produkt-v-cestovnim-ruchu765242#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
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(zprac. Ing. Vladimír Budínský, autorizovaný inženýr dopravních staveb)
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