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Z Doubravy do Bad Elster
Pěkný pěší výlet si můžete udělat 
z Doubravy u Aše do lázní Bad 
Elster. Od autobusové zastávky 
Aš, Doubrava vede žlutá turistická 
značka na státní hranici (1,2 km). 
Za ní je 400 metrů neznačená lesní 
pěšina, která ústí na zelené značce, 
po které dojdete kolem Růžové 
zahrady - Rosengarden (2,5 km) 
k rozcestí s červenou u rybníka Gon-
delteich (3,2 km) a pak ještě 300 m 
k lázeňskému prameni Moritzquelle 
(3,5 km). Lázně nejsou velké, ale pro-
cházka parkem je příjemná a nabízí 
také fontánu a vyhlídku. 
Zpátky do Doubravy se můžete 
vrátit kolem rybníka po červené 
Vogtland Panorama Weg a za 
rybníkem po cyklotrase Elster – 
Radroute a naučné stezce Údolím 
Bílého Halštrova, které kopíruje 
meandrující tok Bílého Halštrova. 
Celá trasa zpět k autobusové 
zastávce je necelých 6,5 km 
a moc neunaví, protože celkové 

převýšení nepřesáhne 160 metrů. 
Nevynechejte tedy prohlídku 
zakonzervovaných zbytků zdiva 
a vybavení bývalé doubravské pa-
pírny z konce 18. století, s historií 
výroby ručního papíru už od první 
třetiny století sedmnáctého. Nad-
hled nad pomíjivostí času a díla 
lidských rukou vám poskytne 
dřevěná vyhlídková plošina.
Mapa: https://mapy.cz 
/s/gedudenaba

Z obce Výhledy k prameni 
Bílého Halštrova a rozhledně 
Kapellenberg
Tento okružní výlet je dlouhý 11 km, 
s převýšením okolo 250 m 
a trasa vás zavede hned na ně-
kolik zajímavých a pěkných míst. 
Z autobusu nebo auta vystoupíte 
na zastávce Hazlov-Výhledy a po 
zelené značce se vydáte k prameni 
Bílého Halštrova. Říká se, že co je 
pro Čechy pramen Vltavy a řeka Vl-
tava, to je pro Němce Bílý Halštrov 

a jeho Elster Quelle (1,5 km). Pak 
se asi 500 m vrátíte zpět na rozcestí 
Nad pramenem Halštrova a budete 
pokračovat po žluté značce ke státní 
hranici (Výhledy CZ/D). Po žluté, 
teď už na saské straně pokračujte 
do obce Bärendorf. Bärendorfem 
prochází paralelně s Hřebenovou 
trasou Krušné hory - západ dálková 
pěší trasa Vogtland Panorama Weg 
(VPW), po které odbočíte doprava 
a dojdete po ní až k rozhledně Ka-
pellenbergturm (4,8 km). Za pěk-
ného počasí odtud uvidíte celou 
Chebskou pánev, panorama Slav-
kovského lesa i příhraniční pásmo 
Českého lesa s vrcholem Dylení. 
Při naší poslední návštěvě bylo 
možné vstupné zaplatit i v českých 
korunách, pro jednodenní výlet 
tedy není nutné shánět eura.
Od rozcestníku turistických tras 
pod rozhlednou už nepokračujte 
po červené VPW, ale sejděte lesní 
pěšinou kolem odpočinkového 
místa a vyhlídky na hrad Vildštejn  

I přes omezení v posledních dvou letech se práce na Hřebenové trase Krušné hory – západ úplně 
nezastavila. Jedním ze zadání bylo vyznačit více propojovacích cest z naší Hřebenovky se Saskými 
Kammloipe a Vogtland Panorama Weg. Jako nejvhodnější úsek pro tento záměr se ukázalo území 
Přírodních parků Halštrov, Kamenné vrchy a Leopoldovy Hamry podél úseku státní hranice od Hranic 
do Kraslic. Až na turisticky neprůchodnou část kolem Vojtanova, jde o území málo osídlené a ještě 
méně turisticky využívané, což je z mého pohledu protiklad proti tomu, co se nám zde nabízí. Některé 
spojnice potřebovaly doznačit také od státní hranice – o to se postarali saští turisté z Markneukirchen 
a Erlbachu, partnerského města Lubů. Pojďme se tedy podívat do mapy a načrtnout si možnosti 
okružních výletů z české strany hranice. A většinou budeme potřebovat dostatečně velkou svačinu 
a pití, protože tady nenajdeme davy turistů, ale ani příliš možností se občerstvit. Tichá a pěkná krajina 
téměř nutící turistu ke zklidnění a rozjímání nám to vynahradí. Přibalíme ještě pytlík na vlastní odpad-
ky, protože my přece ani v koších v lese žádný odpad nenecháváme. A můžeme vyrazit.

Okružní pěší výlety  
z Hřebenové trasy Krušné hory  
- západ do saského příhraničí
Text: Ladislav Zoubek   foto: Ladislav Zoubek, Jan Kreuzinger 

ve Skalné k zaniklé kapli pod roz-
hlednou (Kapellenruine). Od kaple 
stále z kopce a níže po silnici na kři-
žovatku, kde prochází žlutá značka. 
Dejte se doprava dolů a dojděte 
po do městečka Schönberg (6 km). 
Najdete zde zámecký hotel 
s kavárnou a budete-li mít štěstí, 
nahlédnete do prostě zařízeného 
evangelického kostela Panny Marie 
Díkůvzdání. Na náměstíčku pod 
kostelem se osvěžíte v kamenné 
kašně a pokračujete po žluté značce 
ke státní hranici (8,2 km) a zpět do 
Čech. První rozcestí turistických tras 
na české straně je Hazlov – golfové 
hřiště. Od něj pokračujete doprava 
a po zelené se tak vrátíte do výchozí-
ho místa v obci Výhledy (11 km). 
Mapa: https://mapy.cz/ 
s/macomofasu

Z Plesné k vyhlídkovému 
pavilonu nad městečkem 
Landwüst
Plesná je příhraniční město s tradicí 
textilní výroby. Výrobky se značkou 
Tosta dost možná ještě mnozí mají 
doma. V objektu bývalé textilní 
továrny Tosta ale nenajdete téma 
textilní výroby – expozice sezna-
mují s česko-bavorskou válečnou 
a poválečnou historií území a spo-
lečnou geologickou minulostí.
Výlet můžete začít od informač-
ního centra a vydat se přírodním 
parkem Kamenné vrchy po nové 

zelené značce ke státní hranici. Za 
turistickým informačním místem 
V Koutech CZ/D (2,4 km) budete 
pokračovat severním směrem po 
červené značce dálkové pěší trasy 
Vogtland Panorama Weg (VPW). 
Cesta vás povede okrajem městeč-
ka Rohrbach ke Švédským šancím 
(5,2 km) a na rozcestí Fischers Pla-
etzel před městečkem Landwüst 
(5,9 km). Odtud pokračujte dopra-
va k vrchu Wirtsberg s vyhlídkovým 
pavilonem Aussichtspavillon 
Landwüst. Je volně přístupný 
a i přes výšku pouhého jednoho 
patra jsou z něj při pěkném počasí 
pěkné výhledy. Dál po červené 
VPW směrem na východ přijdete 
k rozcestí se žlutou, která odbočuje 
na jih ke státní hranici. Až přijdete 
k lesnímu rybníku, je to ke státní 
hranici a turistickému informačnímu 

místu Pstruhový potok - CZ/D 
jen sto metrů (7,5 km). Tato žlutá 
spojnice mezi VPW a městem Luby 
(rozcestím se zelenou Nad Golfem) 
je pěknou ukázkou spolupráce tu-
ristů-značkařů v Karlovarském kraji 
s turistickými spolky na saské stra-
ně hranice. Partnerská města Luby 
a Erlbach pořádají pravidelně dva 
přeshraniční turistické pochody, 
které využívají i tuto cestu: v březnu 
„Jarní rozchození“ a v květnu „Lub-
skou desítku“.
Ale pojďme dál zpět do Plesné.  
Od hranice vystoupáte k lesní komu-
nikaci s rozcestím Pod Liščí horou  
(7,9 km). Dáte se po modré doprava 
z kopce kolem kopce Bažantnice  
(výhledové místo 589 m n. m., asi 
300 m vlevo od modré). Cestou ješ-
tě minete tři rybníky. Asi 200 metrů 
od hráze a po proudu potoka toho 
třetího a největšího z nich (10 km) 
vytéká pramen pitné železité mine-
rálky. Stojí za malou zacházku a osvě-
žení. Vždyť jste téměř u konce cesty 
a první domy města jsou daleko už 
jen desítky metrů. Jako cílové místo 
volím již zmíněné Muzeum Plesná 
(13,6 km, s odbočkami 14,6 km).
Mapa: https://mapy.cz/s/dudonedave 

Z Lubů do Saska přírodními 
parky Kamenné vrchy 
a Leopoldovy Hamry
Tento výlet už bude pro zkušenější 
turisty, ale myslím, že ho při dostat-
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Rozhledna Kapellenbergturm



ku času fyzicky zvládnou i ti méně 
trénovaní, pokud před tím zvládli 
předchozí výlety nebo jiné trasy ko-
lem 10 až 15 km. Čeká nás necelých 
dvacet kilometrů s převýšením ko-
lem 320 metrů krásnou krajinou na 
rozmezí přírodních parků Kamenné 
vrchy a Leopoldovy Hamry.
Z vlakového nádraží v Lubech se 
dáme po červené doleva směr 
Lomnička a Plesná. Přejdeme 
železniční trať a dojdeme ke hřbi-
tovu s památnými duby a javory, 
kaplí Panny Marie, architektonicky 
zajímavými hrobkami významných 
lubských houslařských rodin Sand-
nerů (Josef Sandner - Mistr houslař 
www.violin-skala.cz) a Baštů. Je zde 
i hrob významného rodáka Lubů 
a dvorního rady JUDr. Wenzela 
Lustkandla z konce 19. století.
Hřbitovní ulicí dojdeme až k točně, 
kde červená pokračuje rovně.  

My ale odbočíme doprava po 
zelené značce a dojdeme kolem vý-
hledového místa u čísla popisného 
703 na rozcestí se žlutou značkou 
Luby - Za drůbežárnou (3 km). Po žlu-
té pokračujeme kolem rozcestníků 
Nad golfem (3,9 km), Pod Liščí horou 
a Pstruhový potok CZ/D na státní 
hranici (6,8 km). Na Saské straně 
pokračujeme po žluté až k rozcestí 
s červeně značenou dálkovou pěší 
trasou Vogtland Panorama Weg 
(VPW). Je možné si udělat odbočku 
k vrchu Wirtsberg s vyhlídkovým pa-
vilonem Aussichtspavillon Landwüst  
(odbočka 0,6 km). My jsme ho ale 
viděli při předchozím výletu, proto se 
dáme doprava a po červené dojde-
me na okraj městečka Wernitzgrün. 
Po silnici se dáme doprava (není 
značeno) a dojdeme ke směrovkám 
modré značky u hraničního přecho-
du Lubenské sedlo CZ/D (11,1 km).

Po modré pokračujeme směrem 
k vrchu Tříslová (12,8 km) na 
rozcestí s naučnou stezkou Lubsko. 
Do Lubů je možné se vrátit dvěma 
směry, my použijeme vyhlídkovou 
část naučné stezky a pokračujeme 
rovně přes Zlatý vrch (14,5 km), vyhlíd-
kové místo U Rozhledny (15,9 km) 
k bývalé sokolovně a do centra 
města. Po cestě budeme procházet 
kolem informačních panelů naučné 
stezky, v závěru se pak zaměříme na 
nejznámější památky Lubů - kostel 
sv. Ondřeje a sochu houslaře kousek 
pod kostelem. Po pravé straně 
můžeme v budově městského 
úřadu věnovat chvíli času prohlídce 
Městského muzea s expozicí historie 
města a sbírkou historických hu-
debních nástrojů, které se v Lubech 
vyráběly. Naproti úřadu stojí za 
zmínku barokní Mariánský sloup 
z doby rekatolizace. Cíl cesty a místo 
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odjezdu zvolíme opět na nádraží 
(délka trasy 17 km, s odbočkou k vy-
hlídce na Wirtsbergu 18,2 km).
Mapa: https://mapy.cz/s/bemega-
home 
Zajímavosti obce Luby - Mikroregion 
Kamenné vrchy (kamennevrchy.cz)

Z Kostelní do krajiny v okolí 
Erlbachu
Přírodní park Leopoldovy Hamry 
nabízí při státní hranici mezi 
Vysokým kamenem a Počáteckým 
vrchem krásnou trasu kolem  
15 km s převýšením kolem 480 m 
(největší stoupání a klesání kolem 
třetího a mezi osmým a třináctým 
kilometrem). Odměnou nám budou 
daleké výhledy a panoramatické po-
hledy do krajiny západně od města 
Marknekirchen. Tak pojďme na to.
Za výchozí místo si opět zvolíme 
místo s dopravní obslužností 

a možností zaparkovat auto – obec 
Kostelní s původně románským 
kostelem sv. Jiljí. Kostelním prochází 
žlutá značka od Kraslic k Vysokému 
kameni a ke státní hranici. Vydáme 
se tedy k Vysokému kameni (1,4 km), 
který se svou výškou 774 m n. m. 
není sice v okolí nejvyšší, ale na 
erozí vypreparovaném křemen-
covém suku nabízí vyhlídku s da-
lekým kruhovým výhledem. Od 
vyhlídky sejdeme k rozcestníku 
Pod Vysokým kamenem – CZ/D 
u státní hranice (2,3 km). Nenechá-
me se zmást tím, že česká žlutá se 
napojuje na saskou žlutou, která 
přichází po státní hranici zprava 
a pokračuje rovně ve směru 
našeho příchodu. My jdeme stále 
rovně dolů, až narazíme na rozces-
tí s červeně značenou dálkovou 
pěší trasou Vogtland Panorama 
Weg (3 km). Tady odbočíme 

po červené doprava a po VPW 
projdeme nad obcí Eubabrunn 
(cestou se k červené připojí ještě 
okružní zelená značka „Erlbacher 
Rundweg“) ke hraničním patní-
kům. Ten s datací 1544, označený 
jako Juliusstein je uváděn jako 
nejstarší hraniční kámen na území 
České republiky. Pokračujeme po 
červené a zelené kolem městečka 
Erlbach až na rozcestí se žlutou 
„Erlbacher Bergweg“ a půjdeme 
po ní doprava jižním směrem. 
Žlutá značka a lyžařský vlek nás 
neomylně vedou k příležitostně 
otevřenému srubu s občerstvením 
u horní stanice lanovky (9 km) 
a k rozcestníku Kuželka – CZ/D na 
státní hranici (9,2 km). Stále po žlu-
té sejdeme údolíčkem na rozcestí 
k červeně značené Hřebenovce 
na české straně a odtud doleva 
kolem Kuželového vrchu a rozcestí 
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Profi spacák za hobby cenu.
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Kašna na náměstí pod kostelem v Schönbergu

Plesná-smírčí kříže

Schönberg-kostel Panny Marie Díkůvzdání

Vyhlídkový pavilon Aussichtspavillon Landwüst
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se zelenou Nad Strží až k rozcestníku 
Pod Počáteckým vrchem II (12,8 km). 
Po žluté pak dojdeme zpět do 
výchozího bodu v obci Kostelní 
(15,3 km).
Mapa: https://mapy.cz/s/fufupefafa

Z Kraslic do severní části 
přírodního parku Leopoldovy 
Hamry
Do Kraslic je nejlepší spojení 
vlakem ze Sokolova. Výchozí 
místo tedy bude u nádraží. Pokud 
pojedete autem, asi využijete 
možnost parkování v ulicích a u ob-
chodů pod nádražím. Po červené 
se vydáme směrem Krásná a Luby. 
Podejdeme železniční trať do ulice 
Na stráni a na jejím konci stráň 
vystoupáme. Cestou už se můžeme 
kochat výhledy, vyfotit se u Božích 
muk (křížek označený v mapách 
připomíná už jen podstavec), pro-
hlédnout si kapli Nejsvětější Trojice 
(2,1 km). Vedle kaple je na kameni 
umístěná pamětní deska s datací 
první zmínky o Krásné - nejsever-
nější obci bývalého okresu Kraslice. 
Rok 1274 první písemné zmínky 
o obci ale budí úctu k dílu předků 
už jen u turistů a milovníků historie. 
Místní to vidí úplně jinak (to jen, aby 
si někdo nemyslel, že všechny naše 
obce vypadají podobně). Projdeme 
Krásnou a na jejím konci odbočíme 
doprava, mineme letitou lípu 
malolistou, významný strom a místní 

dominantu (2,8 km). Po červené teď 
půjdeme několik kilometrů většinou 
lesem k rozcestí červené a zelené 
Pod Počáteckým vrchem I (7,4 km). 
Zde použijeme zelenou značku 
a ta nás dovede přes rozcestí Nad 
Strží ke státní hranici a turistickému 
informačnímu místu Na Pomezí 
- CZ/D (7,9 km). Po hranici od 
jihu k severu tudy prochází žlutě 
značený turistický okruh Erlbacher 
Bergweg a my se po něm k severu 
také vydáme, abychom se seznámili 
s památkou  Dreirainsteine. Pokud 
lze věřit německé verzi Wikipedie, 
pak Dreirainsteine jsou tři staré 
hraniční kameny. Pravděpodobně 
označují bývalý hraniční bod mezi 
Řezeňskou, Naumburg-Zeitzkou 
a Pražskou diecézí nebo hraniční 
trojúhelník mezi Bavorskem, Čecha-
mi a Saskem, který zde býval mezi 
lety 1165 až 1348. 
Do lokality kolem Erlbachu se také 
můžete vydat jako účastníci turistic-
ké akce Erlbachské horské putování, 
konané zpravidla na konci května. 
Čeká vás příjemná společnost, vy-
nikající zázemí Muzea v přírodě Erl-
bach-Eubabrunn, vyhlášené koláče 
i pivo a muzika a samozřejmě pěkné 
turistické trasy a květnaté louky, po 
kterých se dá chodit i na boso. 
Od hraničních kamenů už je to jen 
pár metrů k rozcestí s nám už dobře 
známou červeně značenou dálko-
vou pěší trasou Vogtland Panorama 

Weg (8,7 km). Jdeme na sever směr 
Klingenthal. Chvíli nás ještě dopro-
vází zelená značka Okružní cesty 
Klingenthal – Zwota a později také 
žlutá značka do Zwoty. Po cestě ne-
přehlédneme pamětní kámen vo-
jáka, který zde za neznámých okol-
ností 6. 5. 1945 padl během střetu 
s postupujícími Američany (9,2 km). 
Na dalším rozcestí pokračuje žlutá 
rovně, my ale pokračujeme stále po 
červené na Hraniční vrch (10,8 km) 
a do Klingenthalu (12,9 km), kde 
je silniční hraniční přechod. Cesta 
po zelené značce do Kraslic vede 
kvůli absenci jiné vhodné cesty asi 
kilometr po silniční komunikaci, ale 
pak odbočuje na cyklostezku podél 
řeky Svatavy. Na úrovni kraslického 
vleku a sjezdovky Krajka jdeme 
kolem vlakové zastávky a je možné 
zde cestu ukončit (15,7 km). Pokud 
dojdeme po zelené až k restauraci 
Severka a doprava nejkratší cestou 
k vlakovému nádraží, čeká nás ještě 
1,5 km (17,2 km).
Mapa: https://mapy.cz/s 
/pesupulama

Výchozí místa: Doubrava u Aše, 
Hazlov-Výhledy, Skalná, Plesná, 
Luby, Kostelní, Kraslice.
Mapy KČT: č. 1-Ašsko a Chebsko, 
č. 3-Krušné hory-Kraslicko

Turistická akce Erlbachské horské putování Schönberg-zámecký hotel a kostel Panny Marie Díkůvzdání


