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Mapa: č. 4, 6. vydání 2010 - KČT Krušné hory Karlovarsko  
 
Sraz do 7.10 v hale Hl. nádraží v Pardubicích. Výběr zálohy na společnou jízdenku a na denní jízdenku 
za kola. 
Odjezd vlakem v 7.44 Zlínský expres do Prahy hl.n.(8.53). 
Odjezd z Prahy Hl. nádraží rychlíkem v 9.29 Svatava směr Cheb, výstup v Kardových Varech (12.47) 
Odjezd v 13.03 z K. Varů vlakem směr Pernink (14.03) 
 
Ubytování po příjezdu(dvou až šestilůkové pokoje, WC, vybavená kuchyňka), uložení kol.  
Není zajištěno stravování. 
Je možné cestovat s občanským průkazem nebo s cestovním pasem. Případný úraz má pojištěný každý 
přihlášený účastník u Všeobecné pojišťovny v rámci akce KČT. Kdo uvažuje o pohybu za hranicemi, je 
vhodné si uzavřít pojištění pro Cestování   v zahraničí. Každý se pohybuje na vlastní nebezpečí, pěší by 
měli být nejméně tři. 
Navržené trasy je možné kombinovat a uptavit dle vlastní výkonnosti a podle předpovědi počasí. 
 
Pěší trasy: 
I. 
Tisový vrh (95O m) - Půjdeme z Perninku po Ž, Z(0,5 km), Ž na rozhlednu (5,5 km). 
 a) pokracovat po Ž (7 km) odbočit po M - Bílá skála(11 km), potom Č a odbočit po silnici do 
Perninku             
   celkem 14 km 
 b) jako a) Bílá skála(11 km), po Č pokračovat přes - Dračí skálu (13 km) a do Perninku  
 celkem 16 km 
II.   
Potůčky - vlakem. Možnost vystoupit na konečné v Johanes Georg Stadtu (kostel, hornické muzeum) (+ 
3 km) 
 od nádraží Potůčky po Ž 
 nebo od hraničního přechodu po Č Železnou cestou, dobočit po Ž na Blatenský vrch (1O43m) 
rozhlednu(6 km)  pokračovat přes Vlčí jámy do Horní Blatné (Muzeum těžby rud) (8 km) 
 a) Z přes Vlčinu a Perninský vrch. Dojít po Ž do Perninku     
 celkem 16 km 
 b) Z opačným směrem do Albertam a po Č do Perninku     
 celkem 19 km 
III: 



Boží Dar - pouze v neděli spojení cyklobusem i pro pěší. Pro odchod je možné využít naučné stezky 
 a) Ježíškova po Č pod Božídarský Špičák a do Hřebečné. Po místním značení jít do Albertam a 
opět po Č dojít do      Perninku          
  celkem 17 km 
 b) Blatenský příkop Z. Od Rýžovny po silnici přes Bludnou na Č a buď přes Blatenský vrch a 
Vlčí jámy dojít do       Horní Blatné (14 km) nebo po silnici Z do Horní Blatné(12 km). Z 
Horní Blatné po Ž ještě 3 km do Perninku        
           celkem 15 (17) km 
 c) přechod do Jáchymova. Po Č na Klínovec(1244), potom Ž a Z do Jáchymova. Autobusem 
domůcelkem 16 km 
IV. 
Karlovy Vary - vyhlídky nad lázeňským areálem. 14ti km okruh je náročnější - převýšení. Bez zkrácení
 celkem 20 km 
 Vlakem Karlovy Vary - dolní nádraží. Nejlépe ulicí TGM a lázeňským areálem k rozcestníku u 
Vřřdla. 
 Ž - Tři kříže, Goethova rozhledna, hvězdárna(5,5 km, je možné předem domluvit prohlídku), 
Chata básníků,  Bethovenův altán, Vyhlídka Karla IV. Odbočka po M na rozhlednu Diana(550 
m) a zpět(+1,2 km), Jelení skok  stanice  lanovky, Vyhlídky Petra Velikého a Jelení 
skok, sejít ke Vřídlu. Stejnou cestou na dolní nádraží. 
    
 Infocentrum je v hotelu Thermal a na kolonádě Vřídla 
 Začátek Moskevské ulice - restaurace Sklípek - vloni dobré jídlo za příznivé ceny 
V. 
Plešivec (1028 m) po Č Abertamy, Z na Plešivec(7 km) 
 a) do Jáchymova po M, Švýcarská bouda, přes Zálesí a Šiklův hrádek    
 celkem 15 km 
 b) do Hroznětína na autobus po Z přes Merklín      
 celkem 18 km 
 c) M do Pstruží, pak Ž míst.zn.do Abertam a po cyklo do Perninku   
 celkem 18 km 
 d) M přes Pstruží na vyhlídku Vlčinec(893 m) směr Trousnická skála a nábližkou neznačeně po 
Jelením hřbetu 
     na Č a do Perninku          
 celkem 23 km 
VI. 
Nejdek - jsou 3 trasy. Možnost kombinace jednu cestu vlakem nebo okruh z Perninku 
 Možnosti z Nejdku, anebo jít opačným směrem z Perninku 
 a) Z na Krásnou vyhlídku, Ž Vlčinec, M Bílá skála, Č Pernink (dle výběru zkrátit až - 4 km)
 celkem 22 km 
 b) Zna Krásnou vyhlídku, pod Tisovským vrchem na rozcesti Perninský vrch, Ž Pernink 
 celkem 11 km 
 c) Ž pod Jedlovcem, M přes Tisovou až na Bílou skálu, Č Pernink(dle výběru zkrátit až - 4 km)
 celkem 22km VII. 
Ostrov nad Ohří - autobusem, prohlídka města, pěšky Jáchymov(až Pernink), z Jáchymova autobus
 celkem 12 km 
 a) Ž mezi rybníky přes Dolní Žďár na Kozí vrch, M do Jáchymova 
 b) Dolní Žďár po Z přes Popovský kříž do Jáchymova     
 celkem 15 km 
 c) Č Kfely, Mariánská, Z přes Plešivec do Abertam, Č Pernink    
 celkem 22 km 
 d) od zámku Č na nádraží, Ž přes zříceninu zámku Mořičov do Radošova(hist.dřevěný most), Č 



Kyselka, odbočka     k rozhledně Bučina, dál Šemická skála s rozhledem, neznačeně po silnici na 
autobus do Šemnice nebo Sedlečka 
             
 celkem 22 km 
 
 
Cyklotrasy: 
 
Možností je hodně, kolo jede tam, kam se zatočí. Do Perninku je to vždy do kopce. Km 
jsou orientační 
 
I. 
Okruh na rozjetí 
Pernink, Nejdek, Nové Hamry, Horní Blatná, Pernink      
 25 km 
 
II. 
Boží Dar - cyklobus jede jenom v neděli 
a) č.36 na Klínovec, rozcestí U nástupu. pak č.3002 na Horní Hrad. Č.3001 do Ostrova, č.2198 
Merklín, Pernink 
              
57 km 
b) Kurort Ober Wiesenthal - město a rozhledna Fichtelberghaus (1215 m), přechod Loučná, rozcestí U 
nástupu 
   a pokračovat bez Klínovce jako a)           
72 km  
c) po německé straně Tellerhaus, Český Mýn, č.2008 Zlatý kopec, rozc.U myslivny, Rýžovna, Pernink  
50 km 
   z Boží Daru na rozhlednu Fichtelberghaus a zpět (+ 12 km) 
d) po české straně Rýžovna buď přes Horní Blatnou nebo přes Abertamy, Pernink   
 do 20 km             
III. 
Kraslice 
a) č.2198 Horní Blatná, č. 36 Bublava - rozhledna na Olověném vrchu (802 m), Kraslice, č. 2045 Rotava, 
Šindelová, Lesík, Nejdek, Pernink         
    60 km 
 
IV. 
Sokolov 
a) Nejdek, Nová Role, č.2012 Chodov, č. 2016 Loket, č.204 Sokolov    
 54 km 
b) pokračovat do Chebu          
 85 km 
c) jako a) do Lokte, Horní Slavkov, Březová, zámeček Doubí, Hroznětín, Pernink   
 80 km 
d) jako c) k zámečku Doubí a dojet do K. Varů na dolní nádraží a potom vlakem   
 63 km  
 
V. 
Okruh  
a) Merklín, Ostrov, Jáchymov, Plešivec, Abertamy, Pernink     
 44 km 
   



VI. 
Klášterec nad Ohří 
a) Merklín, Ostrov, č.2198 Velichov, č.3001 Klášterec nad Ohří      
 50 km 
b) pokračovat Kadaň, Nechranická přehrada       
 75 km 
         
VII. 
Potůčky 
a) přes Horní Blatnou,na přechod Johan Georgstadt, rozhledna Auersberg(1019 m) Z, sjet po Mittelfiegel 
na hranice, pod Liščí hůrkou, samota Jelení, podél potoka po silnici č. 220 Nové Hamry, Pernink  
   65 km 
 
 
 
Zálohu na ubytování 500,- Kč vybíráme od 16. 3. - na Bohdanečsku a pak dle dohody. 
Kolo nahlaste závazně do konce května. 
 
 
     


