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Blogerka Martina 
Prokopová 
v Krušných horách
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Autorka Martina Prokopová ráda cestuje a se 

svým manželem – známým MTB závodníkem 

a mistrem světa Michalem Prokopem – pod-

niká výlety na kole nejen po České republice.

Tipy na cesty a zážitky z nich sdílí na svém 

blogu LASOUL (www.lasoul.cz) a ve speciální

rubrice také na stránkách Electric Bike Action. 

A zážitky to budou jak jinak než ze sedla 

elektrokola!

Kam se vypravit na elektrokole 
do přírody, aby tam nebyly davy 
turistů? No přece na západ naší 

vlasti, do Krušných hor! Do míst, která 
jsou stále trochu opomíjená, a co si 
budeme namlouvat, je to velká škoda, 
protože je tu opravdu krásně.

Cyklovýlet jsme začali na vrcholku 
hory Plešivec (v nadmořské výšce 1028 
metrů), tedy na jedné z nejlépe dostup-
ných krušnohorských tisícovek. Poho-
dlná asfaltová silnice vede až na samý 
vrchol, kde stojí od roku 1895 šestnáct 
metrů vysoká rozhledna s vyhlídkovým 
ochozem, ze kterého je hezký výhled na 
hřebeny Krušnohoří. 

NA HŘEBENU
V zimě se Plešivec a jeho okolí mění 

v moderní lyžařský areál, kde najdete 
více než 10 km sjezdovek a tři čtyřse-
dačkové lanovky. Vrchol také protínají 
žlutě, modře a zeleně značené turistické 
stezky do Abertam, Pstruží, Merklína, 
Božího Daru a Jáchymova. Trasa do 
Božího Daru je značena i pro cyklisty 
a vede po lesních cestách přes Boží-
darská rašeliniště a dále po hřebenu 
Krušných hor. 

Tentokrát vyrážím na cyklovýlet na 
elektrokole Rock Machine Catherine 
E90-29 Touring. Tento stroj je na po-
mezí trekkingového a horského kola. 
Nemá tak agresivní vzorek pneumatik, 
nabízí pohodlnější posed než e-biky pro 
výkonnostně zaměřené sportovce, a je 
tudíž také velmi pohodlný. Čekal nás 
terén i hladké asfaltové silnice, tak jsem 
se těšila, že ho pořádně prověřím, a to 
včetně tří programů středového motoru 
Sport Drive, které jsou pojmenovány 
Relax, Tourist a Sport. 
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Vyrazili jsme od hotelu Orion kolem 
Švýcarské boudy a pod Božídarským 
Špičákem jsme se napojili na Ježíškovu 
cestu. Cyklostezka se pak táhne podél 
hlavní silnice až k Božídarskému ra-
šeliništi, jehož naučná stezka vede po 
dřevěných chodníčcích nejhodnotnější 
částí, která je krásně zachovaná. Na 
3,2 km dlouhé trase je 12 naučných za-
stávek. Okruh je pouze pro pěší, takže 
jsme se nezdržovali a pokračovali do 
centra Božího Daru. 

Díky dobrým sněhovým podmínkám 
Boží Dar dobře znají především milovní-
ci sjezdovek a běžek, pro rodiny s dět-
mi tu mají Ježíškovu cestu a vánoční 
Ježíškovu poštu. Boží Dar je ideálním 
místem, kde se na trase občerstvit.

Z Božího Daru jsme vystoupali po 
silnici na Klínovec (1244 m). V posled-
ních letech na úbočí Klínovce vyrostly 

fl ow traily různých obtížností, na kte-
rých si s horskými koly a elektrokoly 
užijí všichni, od rodin s dětmi až po 
pokročilé bikery. Po horských cestách 
a pěšinách je aktuálně vyznačeno 
bezmála 70 kilometrů tras. My jsme 
si vybrali pozvolna klesající plynulou 
stezku Azuro a sjeli do Jáchymova. Její 
vydatná délka 10 km dala zabrat nejen 
brzdám, ale i mým rukám. 

DOLŮ DO JÁCHYMOVA 
Jáchymov leží v protáhlém údolí 

zaříznutém do svahů Krušných hor 
a turistům je mimo jiné znám především 
díky radonovým lázním. Udělali jsme si 
krátkou zastávku ve spodní části u lá-
zeňských domů a následně vystoupali 
Jáchymovským peklem ke zřícenině 
gotického hradu Freudenstein, nazýva-
nému též Šlikův hrádek. Za třicetileté 

války byl hrad značně poškozen a již 
nebyl obnoven. Zachovány byly pouze 
věže Šlikovka a Prachárna.

Silnice nás vyvedla ke krásné vyhlíd-
ce U Kříže, kde jsme se mohli kochat 
výhledem na okolní pastviny a lesy. Ná-
sledný krátký sjezd do Mariánské přišel 
po táhlém stoupání vhod. 

Cyklostezka č. 2198 nás vtáhla do 
místních hustých lesů a začali jsme se 
přibližovat zpět k Plešivci. Široko da-
leko nikdo, takže jsme lesní cestu měli 
zcela pro sebe.

TRAILOVÁ TEČKA 
Zanedlouho jsme se ocitli u nové 

bikerské lokality, a sice v Trailparku 
Plešivec, kde to má pod taktovkou můj 
muž Michal Prokop. Zatím zde vznikly 
tři traily s odstupňovanou náročností. 
Modrý trail je technicky nenáročné 
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STATISTIKA VÝLETU
Oblast: Krušné hory

Délka trasy: 45 km

Minimální výška: 588 m

Maximální výška: 1243 m
Obtížnost: středně těžká
Spotřeba baterie: celá
Trasa: Plešivec – Boží Dar – Klínovec 

– Jáchymov – Mariánská – Plešivec

svezení v mírném sklonu s délkou 3,6 
km pro méně zkušené bikery anebo 
rodiny s dětmi. Červený trail v délce 2,6 
km lehce zvyšuje technickou náročnost 
i sklon, ale stále to bude trať určená 
začínajícím a méně zkušeným bikerům. 
Pro zdatnější jezdce je určený černý 
trail, který je dlouhý 1,1 km a má prů-
měrný sklon přes 20 % – to je oprav-
dová lahůdka, kterou však nezkoušejte 
bez tréninku. Další traily jsou zde ve vý-
stavbě a je na co se těšit do budoucna. 

Ujeli jsme celkem 45 km v poměrně 
náročném kopcovitém terénu, takže 
baterku jsem vypotřebovala téměř ce-
lou. Moje elektrokolo Rock Machine 
Catherine jelo skvěle nejen na hladkých 
stezkách, ale poradilo si i s kamenitými 
a lesními cestami a traily. Na to, že se 
jedná o e-bike s pevným rámem, bylo 
svezení příjemné. 

Pokud jste v Krušných horách na kole 
ještě nebyli, neváhejte. Čekají na vás 
parádní cyklotrasy, které vás nadchnou. 
K tomu inspirativní místa, bohatá a zají-
mavá historie a rovněž krásná příroda. 
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