
 
 

 

                      

 

 
Protokol 

 
z jednání 2. worskhopu Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko „Cykloturistika  
v pohraničí“ v rámci projektu Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 
správy v česko-bavorském regionu 
 
 
Dne:  
14. 6. 2017 od 9,30 hodin vojenský objekt Slatina, Tachovská Huť 27, 35301 Tři Sekery 
 
Přítomni:  
viz prezenční listina, příloha protokolu 
 
Program:  
- prezentace stávajícího stavu cyklostezek a přípravy výběrového řízení na vyhledávací studii pro 

řešení nedostatečných úseků cyklotras, cyklostezek a kritických míst, napojení na Bavorsko – ing. 
M. Landa 

- diskuse, náměty, úkoly pro zařazení do výběrového řízení 
- prohlídka bývalého vojenského objektu Slatina, ležícího u tzv. Železné opony 
 
Zahájení 
Zástupce Dobrovolného svazku obcí Jaroslava Peteříková uvítala všechny přítomné a seznámila s 
programem jednání. 
 
Prezentace „Cyklotrasy a cyklostezky na Mariánskolázeňsku“ - Ing. Miroslav Landa, Člen Klubu 
českých turistů:  
Území Mariánskolázeňska je atraktivní cykloregion s mnoha zajímavými cíli jako region lázeňství, 
turistických cílů, památek, přírodních krás a méně známých studených pramenů. 
Přítomní byli seznámeni se strukturou cyklotras a cyklostezek na území Mariánskolázeňska a s 
potřebami navázání těchto tras na okolní regiony, kde významnou roli hraje plánované napojení 
Chebska na cyklostezku Ohře (Planá - M. Lázně – CS Ohře), dále na cyklostezku Teplá (propojení Mar. 
Lázní s Karlovými Vary přes Bečov). Propojením těchto tří stezek by vznikl turisticky velmi zajímavý 
okruh. 
Okruh studených kyselek (podobně jako např. Vinařské stezky) by mohl být turisticky zajímavou 
atraktivitou. 
Podrobně byly představeny úseky, které je třeba propojit, aby cyklisté mohli absolvovat trasy bez 
přejezdů frekventovaných silnic I. či II. třídy. 
Potřeba propojení s Bavorskem:  
Slatina / Mähring – chybí sjízdná stezka na české straně hranice 
Mohelno / Altmugl – dtto 
Dyleň - Střed Evropy - Grenzlandturm nové přeshraniční propojení  
Mýtina / Neualbenreuth  – zlepšit stav komunikace na české straně hranice 
 
Starosta z Neualbenreuthu - doplnil ještě další propojení - Grenzlandturm - Oldřichov  
 
Perspektivně – napojení na Krušnohorskou magistrálu po cyklotrase 604 a 2133 do Skalné 
 



 
 

 

                      

 
 
 
Diskuse: 
- problém s majetkovými poměry je třeba řešit na vícero místech 
- vstup na pozemky Lesů ČR – na vlastní nebezpečí 
- Klaus Meyer (Neualbenreuth) – pro bavorské příhraničí, Neualbenreuth a Sibyllenbad je velmi 

důležité napojení přes hranice na Dyleň. Zvýšilo by to atraktivitu území. Vzhledem k tomu, že 
Neualbenreuth se stane nájemcem části území vrcholu Dyleň je třeba zpřístupnit vrchol 
z německé strany. K tomuto tématu se sejde pracovní skupina (p. Meyer Neualbenreuth, p. 
Procházková Stará Voda, Ing. M. Landa, zástupce Mariánskolázeňska) co nejdříve, aby bylo 
možno navrhnout trasu do vyhledávací studie. 

- F. Reb, M. Stupmf, S. Krippendorf - Napojení na stezku Ohře by bylo z turistického hlediska velmi 
zajímavé z důvodu napojení trojúhelníku lázeňských míst ve Smrčinách/Fichtelgebierge na 
lázeňský trojúhelník Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary. 

 
 
Prohlídka bývalého vojenského objektu pohraniční stráže, ležícího v blízkosti trasy Eurovelo 13: 
Jan Müller představil účastníkům workshopu objekt fungující v době Železné opony jako sídlo 
pohraniční stráže. V malém muzeu si hosté prohlédli dobové artefakty a stručně byli seznámeni s 
chronologií a způsobem „ochrany“ státní hranice v době od druhé sv. války do otevření hranic. 
 
 
 
Další termíny 
- Pracovní schůzka (viz výše Neualbenreuth + Stará Voda + Mariánskolázeňsko) – do 7. 7. 2017 
- Návrhy starostů jednotlivých obcí Mariánskolázeňska pro výběrové řízení vyhledávací studie  

– do 7. 7. 2017 
- Další workshop v rámci projektu Clara III: 3. čtvrtletí 2017 
 
 
Účastníkům workshopu bude rozeslána prezentace. 
 
 
 
Tři Sekery, 19. 6. 2017 
 
 
………………………………………………….. 
Mariánskolázeňsko 
J. Peteříková 
00420 602 659 579 
marianskolazensko.peterikova@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 


