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Méně známé  
běžkařské trasy  

v Karlovarském kraji



možné přijet a odjet také vlakem. 
Výška a kvalita sněhu rozhodne 
o tom, jak moc velká dřina to 
bude. V tom je duch průkopníků 
běžeckého lyžování. Směr a trasu 
si lze zvolit libovolně, přičemž já 
doporučuji tu přes Doubravský 
vrch (527 m), kolem skanzenu 
lidové architektury Doubrava 
a Mýtiny, dále ke Kyseleckému 
hamru, potom jednou z cest přes 
bývalý Oldřichov k rozcestí „Liščí 
farma“. Odtud se dá vrátit přes 
Palič zpět, nebo pokračovat podél 
státní hranice, objet vrcholy Dyleň 
a Čupřina a přes východiště  

Strojově upravené stopy zde na-
jdete jen v okolí Lipové u Chebu, 
Mýtiny, Paliče či Kozlova, a to díky 
nadšení a úsilí členů spolku Život 
na Dyleň. Informace o aktuálním 
stavu a mapky okruhů najdete na 
http://zivotnadylen.cz (záložka 
Běžecké lyžování). Další cesty 
vedou malebným údolím Steb-
nického potoka, ale také po bý-
valé signálce podél státní hranice 
a kolem Dyleně. Za výchozí místo 
s možností parkování a stravování 
je možné zvolit Lipovou u Che-
bu. Stopa vede kolem vlakové 
zastávky Lipová u Chebu, je tedy 

běžeckých stop „Vysoká, parkoviš-
tě“ se vrátit zpět. Jelikož však v této 
oblasti aktuálně probíhá intenzivní 
těžba dřeva, vyrazit na Dyleň nyní 
doporučujeme zejména fyzicky 
zdatným běžkařům. S úpravou tratí 
můžete tuto zimní sezónu počítat 
především na území obce Lipová 
v nadmořské výšce 500 až 600 m.  
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o stavu stop a době od poslední 
strojové úpravy je nejlepší čer-
pat z portálu Karlovarského kraje 
http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/. 
Provozem portálu a ročně stati-
sícovými dotacemi na strojovou 

úpravu zimních běžeckých tras 
Karlovarský kraj podporuje ty, 
kdo se o bílé stopy starají, i nás 
–  uživatele jejich práce a úsilí. 
Věřím, že to oceníte i vy.

Text a foto: Ladislav Zoubek

Text: Ladislav Zoubek   foto: archiv spolku Život na Dyleň

Zatímco Krušnohorská lyžařská magistrála a běžecké tratě mezi Kraslicemi a Božím 
Darem jsou dobře známé a hojně využívané, v Karlovarském kraji najdeme i místa pro 
běžecké lyžování, která znají jen místní a lidé z blízkého okolí. Snad je to kratší lyžařskou 
sezónou, často neodhadnutelnými sněhovými podmínkami, absencí veřejné dopravy či 
menší atraktivitou pro média – těžko říci. Pokud ale hledáte tratě, kde to v hlavní lyžař-
ské sezóně nevypadá jako na dálnici, a spokojíte se i se skútrem upravenou, občas i jen 
běžkaři prošlapanou stopou, pak jistě přijmete pozvání i mimo krušnohorské centrum 
běžeckého lyžování.

Krajina pod horou Dyleň (940 m) působí dojmem země nikoho. Mezi Dylení a Lipovou  
u Chebu ale najdeme něco, co bychom alespoň občas chtěli a měli zažít – klid opuštěné 
krajiny, kdysi uzavřeného hraničního pásma, a lidmi vyšlapanou bílou stopu.

Všechny popisované trasy na-
jdete na portálu Mapy.cz. Pokud 
si tedy stáhnete Mapy.cz offline, 
neztratíte se ani tam, kde nejsou 
rozcestníky zimních běžeckých 
tras KČT. Aktuální informace 

Méně známé  
běžkařské trasy  
v Karlovarském kraji

Výprava do 
zapomenuté země

Krušnohorská lyžařská magistrála byla tématem časopisu Turista 1–2/2018,  
v tomto čísle se proto známé hřebenovce vyhneme

O údržbu běžkařských stop pod Dylení pečuje 
spolek Život na Dyleň

Odkaz na Mapy.cz:  
https://mapy.cz/s/2ln07
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ale nikdy tady není tlačenice jako 
v krušnohorských stopách. Musím 
dodat, že za úpravou stop nejsou 
jen peníze, ale především práce 
„našeho Václava“, nadšence pro 
bílou stopu, který je vždy ochoten 
vstát za svítání a připravit nám 
stopy pro víkendové lyžování.

Důležité informace
Parkovací kapacity přímo u nástu-
pu do stop v Lobzech a v Kamenici 
jsou omezené. V Lobzech je od-
stavná plocha hned u silnice, v Ka-
menici na konci obce u lesa. Na 
silnici z Březové je potřeba počítat 

Základní okruh měří 10 km, z něho 
však odbočuje dalších šest krat-
ších. Celková délka upravovaných 
stop za ideálních sněhových pod-
mínek je téměř 25 km. 
Průběhy tras nabízí rychlou 
i pomalou jízdu v terénu s malým 
převýšením, podobně jako kratší 
úseky pro sjezd, možnost vybrat 
si okruhy mimo les, případně 
kombinovat volný terén pastvin 
s cestami pod stromy. Za pěkného 
počasí tady potkávám spoustu 
známých tváří z Březové a okolí 
Sokolova, rodiče s dětmi, mladší 
i starší ročníky amatérů i sportovce, 

Text a foto: Ladislav Zoubek

Ostrov zeleně a klidu nabízí území CHKO Slavkovský les, dnes minimálně osídlená 
vyvýšenina s nadmořskou výškou mezi šesti sty a devíti sty metry.

Od řeky Ohře se svahy prudce zve-
dají vzhůru. Ze Sokolova se autem 
po necelých 10 km jízdy dostanete 
do osad Kamenice a Lobzy, které 
patří katastrálně k městu Březová. 
A právě město Březová už řadu 
let financuje víkendovou úpravu 
běžeckých stop v této severní 
části Slavkovského lesa. Sněhové 
podmínky jsou během posledních 
zim trochu jako na houpačce, ale 
o sněžný skútr a úpravu stop se 
stará běžkař tělem i duší. Pokud 
je sněhová pokrývka dostatečně 
vysoká, stopy se zpravidla upravují 
v sobotu a v neděli brzo ráno. 

Slavkovský les 
ze severu

Za ideálních sněhových podmínek zde činí celková 
délka upravovaných stop téměř 25 km

Provozovatelem Ski Březová je město Březová

Nástupní místo s parkovištěm v osadě Lobzy

Webová stránka Ski Březová  
s mapkou ke stažení: http://ski- 
brezova.cz/, odkaz na Mapy.cz: 
https://mapy.cz/s/2lmYy

s horší sjízdností a někdy i zledo-
vatělými úseky. K občerstvení je tu 
jen pěkná příroda a čistý vzduch, 
vše ostatní si vozíme v batůžku.
Lyžařské značení není instalováno, 
ale dobře poslouží níže uvedená 
aplikace a mapka, kterou je možné 
si stáhnout a vytisknout. 
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Text: Ladislav Zoubek   foto: Jaroslav Vacek

Je to okolní krajina, voda a vzduch, co rozproudí krev a pročistí organismus. Pravda, pokud je dosta-
tečně aktivní jeho nositel. Ale to my běžkaři jsme, a proto vyrazíme do běžeckých stop nad městem. 

Zázemí si můžete udělat třeba 
v hotelu Krakonoš (755 m), kde nám 
turistům i turistice fandí. Odtud už je 
jen 1,5 km do areálu golfového hřiš-
tě Royal Golf Club Mariánské Lázně  
(740 m), které je v zimním období 
jednou ze vstupních bran pro bě-
žecké lyžování. Pro jednodenní výlet 
můžete použít i parkoviště v Závišíně 
(730 m), cca o 2 km dále ve směru 
na Teplou. Oblíbené výchozí místo 
je také parkoviště Kladská (820 m). 
Do Kladské doporučuji v zimě 
použít silnici od Lázní Kynžvart 
a nejezdit přímo přes les z Ma-
riánských Lázní (tato silnice je 
totiž obtížně sjízdná a jezdí se tu 
kyvadlově). Více běžkařů potkáte 
spíše v okrajových částech, hlou-
běji do centra Slavkovského lesa 

Mariánské Lázně  
neléčí jen svými prameny

Závišín – jedno z možných výchozích míst

Sjezdovka ve skiareálu Mariánky Přírodní rezervace Smraďoch nedaleko Mariánských Lázní

Odkaz na Mapy.cz: 
https://mapy.cz/s/2lmZL 

si vychutnáte více jízdy o samotě, 
vzácný klid a souznění s přírodou. 
Zatímco mezi osadami Lobzy 
a Kamenice jsme se pohybovali 
většinou v nadmořské výšce kolem 
700 m, tady už nás čeká členitější 
terén, a pokud se vydáme dále ke 
Kladské nebo Lázním Kynžvart,  
budeme potřebovat i větší „fyzičku“.
Lyžařské trasy upravuje občanské 
sdružení Ski Nordic Mariánské Láz-
ně (viz https://skinordicml.cz/) s fi-
nanční podporou města Mariánské 
Lázně (viz https://www.muml.cz/vol-
ny-cas/sport-ve-meste/zimni-bezec-
ke-trasy/). Další užitečné informace 
najdete na webu skiareálu Mariánky, 
který provozuje lyžařský vlek se 
sjezdovkou a kabinkovou lanovku 
směrem k východišti běžeckých tras 
v areálu golfového hřiště (viz https://
www.skimarianky.cz/zima/bezky/). 
Oficiální údaje udávají až 90 km 
upravených běžeckých stop a tratí 
pro bruslení. Klub českých turistů 
eviduje v této části Slavkovského 
lesa 45 km značených zimních bě-
žeckých tras. Záleží na každém, jak 
daleko a vysoko se vydá. V uvede-
ných webových odkazech najdete 
doporučené průběhy a kilometráž 
běžeckých tras i údaje o aktuálním 
stavu. Trasy jsou v rozmezí 740 až 
950 m n. m.; nejvýše se dostanete 
po okruhu kolem Kladské. Pod 
Vlčincem (871 m) budete křižovat 
vrstevnici (870 m), na Hřebenové 
cestě kolem vrcholu Lysina (982 m) 
se budete pohybovat v nadmořské 
výšce 950 m. Výhodami této oblasti 
jsou zázemí pro parkování, možnosti 
ubytování a stravování.

Vaším cílem se v okolí Kladské může stát třeba i Mýtský rybník

Kyselé jezero u Kladské



Téma

191918

Téma

Text: Ladislav Zoubek   foto: Ašské lesy a. s., Blanka Švihlová

Zimní běžecké trasy mezi městy Aš a Hranice jsou známé spíše místním. V posledních letech 
je zima náladová, a tak je potřeba vystihnout dobu, kdy nasněží a je možné strojově pro-
táhnout stopy. Obdobně jako u předchozích areálů, i tady je nejlepší sledovat stav zimních 
běžeckých tras na portálu  Karlovarského kraje http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/, případně 
stránky Lesy Aš a. s. (viz https://bezkyas.webnode.cz/), které mapují okolí vrchu Háj u Aše.

Kolem vrchu Háj (758 m) je možné 
využít pět okruhů o celkové délce 
17 km, které se dají různě kombi-
novat. Dalších více než 25 km 
stop najdete za dobrých podmí-
nek v oblasti Hranic, Studánky 
a Trojmezí. Buď jsou městem 
Hranice a Lesy Aš a. s. upravova-
né strojově, anebo jsou alespoň 
projeté běžkaři mezi Hranicemi 
a obcí Krásná. Klub českých turis-
tů v této lokalitě eviduje a pečuje 
o zimní značení na 48 km zimních 
běžeckých tras.

Na běžky do západního 
výběžku Čech

Běžkařské okruhy kolem vrchu Háj u Aše mají 
celkem 17 km (foto: Ašské lesy a. s.)

Z akce Bílou stopou kolem Hranic v roce 2017 (foto: Blanka Švihlová)

Odkaz na Mapy.cz: 
https://mapy.cz/s/2lmXM

Pokud je sníh, je možné se v Aš-
ském výběžku zúčastnit také zim-
ních akcí běžecké turistiky. KČT Aš 
pořádá ve druhé polovině února 
memoriál Míry Redlicha (tentokrát 
dne 22. února 2020, viz http://
www.kctas.cz/). Pokud nejsou 
sněhové podmínky pro lyže, mění 
se akce operativně na akci pěší 
turistiky. V Hranicích se na přelomu 
ledna a února koná při dobrých 
sněhových podmínkách akce Bílou 
stopou kolem Hranic pod hlavič-
kou Tělovýchovné jednoty Hranice 
(viz https://www.mestohranice.cz/
aktuality-a-foto/). Zimy jako z romá-
nu K. V. Raise Zapadlí vlastenci jsou 
minulostí, alegorií k té době tu ale 
zůstává práce zástupce ředitelky 
Základní školy Hranice, který jako 
dobrovolník pečuje o strojovou 
úpravu běžeckých tratí. I v tomto 
případě tedy platí, že za vším stojí 
nadšení a práce konkrétních lidí.

Významnou lyžařskou akcí v Ašském výběžku je také memoriál Míry Redlicha (foto: Blanka Švihlová)



k Vysokému kameni (774 m).  
Na třech místech je pak možné 
si udělat odbočku na běžecké 
stopy v Sasku – z rozcestí „Pod Liščí 
horou“, nad hraničním přechodem 
u Wernitzgrünu a nad Vysokým ka-
menem. Je to proto, že lubští dobře 
spolupracují se saským skicentrem 
Kegelberg, které se významnou 

měrou podílí na strojové úpravě po-
pisovaných zimních běžeckých tras. 
Klub českých turistů v této lokalitě 
eviduje a udržuje zimní značení na 
33 km lyžařských běžeckých tras. 
Pro běžkaře je také zajímavá cesta, 
která za Vysokým kamenem  
pokračuje od rozcestí Kegelberg/ 
Kuželka směrem na Kraslice.  
Pro zimní běžecké lyžování využívá 
červenou pěší turistickou značenou 
trasu, jen závěrečný sjezd je veden 
do lyžařského areálu Skalka. Vlakem 
se z Lubů dostanete do Chebu, 
odkud můžete využít další přípoje. 

Text: Ladislav Zoubek   foto: Jiří Černovský, Petr Plzák

Kamenné vrchy jsou dalším zajímavým územím, kde se v zimě můžeme potkat  
s nadšenci na běžkách. 

Společně jsme podnikli výpravu do nejrůznějších míst Karlovarského kraje. 
Ale co krajské město? Nabízí běžkařům také nějaké vyžití?   

Zimní běžecké stopy vytyčil a udr-
žuje turistický oddíl při TJ Luby na 
území mezi městem Luby, státní hra-
nicí se Saskem a přírodní památkou 
Vysoký kámen. Výchozí bod najdete 
u restaurace U Moravů v Družstevní 
ulici. Hlavní trasa pak vede přes 
Liščí horu (658 m) ke státní hranici 
u Wernitzgrünu a po ní pokračuje 

Do Lubů nejen 
za hudebními nástroji

Přírodní památka Vysoký kámen (foto: Jiří Černovský)

Město Luby sousedí s přírodní parkem Kamenné vrchy, zdejší příroda je i zimě 
velmi podmanivá (foto: Petr Plzák)
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a spojnice mezi nimi 0,4 km. 
Za dobrých sněhových podmínek 
a příznivého počasí je tu opravdu 
pěkně a po pár okruzích se dá 
zahřát a dohnat energii v Golf 
restaurantu. Trasy nejsou vedeny 
v systému značení KČT, jsou ale 
strojově upravované a jen stěží by 
se tu dalo zabloudit mimo stopy. 

Ve výčtu zimních běžeckých tratí 
v Karlovarském kraji by neměly 
chybět dva propojené okruhy v pro-
storu areálu Golf Resort Karlovy  
Vary (viz https://www.golfresort.cz/ 
cz/clanek/379-bezecke-stopy.html) 
mezi obcemi Olšová Vrata a An-
dělská Hora. První měří cca 3,3 km, 
ten blíže k Andělské Hoře 3,1 km 

Parkování je možné u restaurace 
v areálu golfového hřiště.

Text: Ladislav Zoubek   foto: Golf Resort Karlovy Vary a. s. 

I běžkaři z Karlových  
Varů si mají kam vyjet

Strojově upravované trasy v prostoru areálu 
Golf Resort Karlovy Vary

Odkaz na Mapy.cz: 
https://mapy.cz/s/2ln1Q

Odkaz na Mapy.cz: 
https://mapy.cz/s/2lmX6

Využít zde můžete dva okruhy (s délkou 3,3 km a 3,1 km)  


