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odívali jsme se na zoubek dalšímu fenoménu,
který Čechy vedle otužování baví – nocování,
kdekoli je to možné. Vydejte se s námi na výpravu,
dáme vám zajímavé tipy na nejrůznější bivaky,
útulny a boudy, kde můžete hned začátkem jara

v bezpečí na čundru s kamarády přespat.
Jeden ze zajímavých projektů, který mapuje útulny, je ten
krušnohorský. Má ho dvaadvacetiletý student Vít Sailer, jenž
se svými přáteli spustil web Krusnohorskeutulny.cz. „Pocházím
z Jirkova, který je na samotném úpatí Krušných hor. Když se
na jaře uzavřely školy a hranice, měl jsem i díky své práci
dost času a mohl ho trávit v přírodě, jezdit na kole, chodit na
procházky a spát venku. Když už jsem byl někde pod střechou,
tak to bylo u rodičů právě v Jirkově. Pokud jsem ale chtěl usínat
na nových místech někde mimo, zjistil jsem, jak obtížné je tato
místa vyhledat. A když už jich bylo více, začal jsem si je zapiso-
vat. To byl vlastně začátek projektu,“ říká našemu magazínu.
Web tedy mapuje úžasná, lidmi zatím tolik nedotčená místa
krásné krušnohorské přírody. Vítek zdůrazňuje, že je třeba
chovat se k přírodě ohleduplně. A tak jeho mapa obsahuje
i spoustu informací o tom, zda je například možné rozdělávat
ohně. „Krušné hory, celé území v nedávné minulosti nestá-
lých hranic, jsou zajímavé architekturou i historií. Snažíme
se v rámci projektu upozorňovat na to, že i pobyt v lese a obec-
ně i v přírodě upravuje právo, a to nejen v národních parcích
a CHKO,“ říká. Na webu se nedozvíte nic o spaní v krmelcích ani
trampských osadách. Snaží se vytipovávat místa, na kterých
nikomu nemůže vadit, že by tam člověk přespal. Vynechávají
proto i posedy či zastřešené autobusové zastávky. Vítkovi také
vadí spousta odpadků, které lidé v přírodě zanechávají. „Zrovna
nedávno jsem při cestě po horách narazil na skupinu lidí v te-
rénních autech, kteří přímo v běžecké stopě zkoušeli vzájemné
vyprošťování vozidel po záměrném zapadnutí do sněhu, to je
samozřejmě něco, co se mi nelíbí.“

Češi kvůli koronaviru zůstávají v Česku a objevují
jeho krásy. Ovšem ne všichni jsou milovníci přírody.
Někteří huntují vlekařům sníh na sjezdovkách, jiní
zase brázdí lesy na čtyřkolkách. My ale po sobě
hromady odpadků nezanecháváme. Pokud patříte
mezi dobrodruhy, co si z přírody odnesou nejen to,
co přinesli, ale i netradiční zážitky, pak je tohle téma
pro vás. Spojili jsme se s cestovatelem, co mapuje
hodně zajímavá místa na přespání. A dal nám tyto tipy.

AKCE

PO STOPÁCH RAPLA I BORŮVEK
■ Díky mapě na webu Krusnohorskeutulny.cz se dají pohodlně plánovat
různé trasy. Tahle cesta vám zabere přibližně týden: vyrazte vlakem
do Kraslic a první noc buďte někde v okolí Jelení, nemiňte Chaloupky
a zajatecký tábor Sauersack, který je sice po seriálu Rapl plný lidí, ale stojí
za to ho navštívit. Druhou noc přespěte někde v okolí Ryžovny. Třetí den
zamiřte na Klínovec, Králův mlýn a Meluzínu, ta nabízí naprosto skvostný
výhled. Po nasbírání borůvek k snídani pokračujte přes Měděnec okolím
přehrady Přísečnice na Jelení horu, odtud je opět krásně vidět, zejména
do Německa. Čtvrtý den si přivstaňte a vyrazte směrem ke Kalku. Dalšími
cílovými body k přespání může být srub U Křížku a okolí přehrady Fláje.
Cestu zakončete v Krupce. Máte-li času méně, dejte si tuto trasu na kole.

ZŘÍCENINA HRADU
ŠUMNÁ/ŠUMBURK
■ Zajímavé místo na přespání, nachází
se nedaleko Klášterce nad Ohří, je
odtud krásný výhled na Krušné hory
i na města na úpatí. „Přespávali jsme
zde v gotickém sklepě, byl krásně
suchý a i díky tomu, že do něj neza-
tékalo, nám nevadila ani přeháňka,“
říká dobrodruh Vítek Sailer.
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KRÁLŮV MLÝN/KÖNIGSMÜHLE
■ Jedná se o jednu zastřešenou místnost ve zřícenině bývalého
stavení, které bylo součástí zaniklé německé osady. Opravdu zajíma-
vý projekt, uvnitř jsou kamna, lavice i krb, něco málo na zub. „Takový
v podstatě samoobslužný bar s kasičkou, do které vždy přispěju
i za přespání, zatím se mi nestalo, že bych tu nikoho nepotkal,
vždy to však bylo příjemné. Asi jsem tu nepotkal negativní lidi.
Místnost by neměla ve velkém sloužit k přespávání vandrovníků,
ale musím uznat, že je to jedno z nejsilnějších míst, kde jsme spali.
Rád se tam vracím, už jen kvůli landartové tvorbě v okolí,“ říká Vítek.
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NĚCO PRO RAPLY
■ Sauersack, bývalý cínový důl
Rolava, je jedna z mnoha tajem-
ných staveb Krušných hor. Po
odvysílání seriálu Rapl získala
na oblibě. Z betonových skeletů
je krásný výhled do okolní kra-
jiny. Důl a okolní tábory sloužily
jako zajatecké tábory v rukou
nacistického Německa. V dobách
před vstupem do Schengenu zde
v podzemních prostorách ukrývali
převaděči Ukrajince směřující do
Německa před samotným překro-
čením česko-německých hranic.

NEVYNECHEJTE KLÍNOVEC
■ Vysílač na Klínovci, snímek
z rozhledny na vrcholu, jedná se
o nejvyšší bod tohoto pohoří.

PŘÍSTŘEŠKY TYPU KV
■ Příjemná klasika k nocování
zejména v Karlovarském kraji.
Přístřešky spravují Lesy ČR.
„Musím uznat, že se jedná
o geniální stavbu. Vchod
do přístřeší je možné na noc
zaplachtovat i bez zásahu
do přístřešku, stačí kousek
provázku. Další výhodou je to,
že není těžké do přístřešku
zavěsit i dvě hamaky, což jsme
si také oblíbili. K dokonalosti
chybí jen to, že tu zpravidla není
stůl a část z přístřešků má jen
hliněnou či štěrkovou podlahu,“
říká znalec Krušných hor.

ROZHLEDNA JEŘABINA
■ Primárně to sice není místo určené k přespání,
ale když člověk počká do západu slunce a až pak
si zde rozloží bivak, pravděpodobně již nikoho
nepotká a nikomu tak až do rána překážet nebude.
Jsou odtud krásně vidět města na úpatí Krušných
hor a světla obydlených samot v horách. ➤
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PŘESPÁNÍ NA LOUCE? ANO!
■ „Oblíbili jsme si i spaní na louce, říkáme
tomu kempování na těžko. Strýček si před delší
dobou koupil část louky se záměrem postavit
zde dům, ale z jeho plánu sešlo. Vzhledem k to-
mu, že neničíme cizí majetek, troufneme si dojet
na místo autem a rozložit všechny ty zbytečnosti
na spaní venku. Jasně, tuhle možnost nemá každý,
ale není těžké, obzvláště v malých vesnicích, zalézt
s batohem do hospody a zeptat se místních, jestli
někdo z nich nevlastní v okolí louku a nedovolí na
ní rozložit stan. Občas to funguje, člověk získá větší
klid, více svobody a soukromí než v kempu a stojí
ho to dvě tři piva, obě strany jsou spokojené,“ říká
Vít Sailer. Pokud však člověk cestuje autem, je asi
namístě připlatit si za kemp. „K bivaku však větši-
nou využíváme turistické přístřešky, neboť máme
pocit, že v nich nikomu nemůžeme vadit, což úplně
všude v přírodě necítíme. Krásný je i bivak u Volá-
renského rybníka, je to místo, které na mě působí
harmonicky a neskutečně klidně.“

SFINGY VAŘILY PRO HITLERJUGEND
■ Měděnecké sfingy tvarem připomínají ty egyptské,
místo je velice snadno dostupné i autem. Je odtud pře-
krásný výhled na Ohři a Doupovské hory. Přímo u přístřeš-
ku se nabízí krásný les na bivak, přístřešek pak oceníte,
když si ráno chcete uvařit čaj. „V sedmdesátých letech
19. století byl západně od Sfing postaven hotel U Sfingy,
německy Zur Sphinx. V roce 1927 prošel rekonstrukcí,
během druhé světové války zde bylo doléčovací a rehabi-
litační středisko SS a vývařovna pro nedaleký tábor Hitler-
jugend. Po roce 1945 hotel pustl a jeho zbytky odstřelili
vojáci Československé lidové armády v roce 1968.“

DESIGNOVÉ POSEDY JSOU
HITEM. MŮŽETE SI NĚJAKÝ
PŘÍMO KOUPIT. JAK NA TO?
■ Všichni mluví o treehousech
a glampingu, ale tahle banda lidí
si řekla, že obnoví kouzlo posedů
a kazatelen. Místo zvěře můžete
pozorovat děti, ubytovat návštěvu,
uklidit tchyni nebo uklid(n)it sebe.
Dopřejte si svobodu a nadhled,
získejte odstup od vládních naří-
zení a čísla PES. Možnosti posedu
jsou nekonečné, stejně jako vaše
fantazie. Stačí usednout… v posedu.
Kde si takový posed prohlédnout
a třeba si tam přespat? U Hotelu
Farma, který se nachází u rybníka
nedaleko Pelhřimova. Jestli je to
daleko od Prahy, zastavte se u nádraží
v Radotíně (na snímku vpravo).

MOHU SI POSED POSTAVIT
NA SVÉM POZEMKU
BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ?
■ V podstatě ano! Ideální je mít pozemek určený jako
stavební. Bez škobrtnutí to je pak na zahradě a také
záleží na územním plánu. V každém případě neuděláte
chybu, když se poradíte na příslušném stavebním úřadě.
■ Mám les
Mít lesní pozemek je krásná a trochu složitější
věc. Povoluje stavbu, která bude mít charakter
stavby pro hospodaření v lesích. Je doporučeno
zkusit se nejdříve dohodnout s myslivci, respektive
takzvanou místní honitbou.
■ Mám pole
Tady je třeba zjistit, jak je aktuálně tento pozemek
využívaný. Mohou tam být závazky v podobě dlou-
hodobých pachtovních smluv, to se pak do pole
nemůže zasahovat. Ideální je požádat o změnu
na zahradu. Takové pozemky mohou být zastavěné
chatami do určitých procent plochy a určité výšky. ■ K
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RÁJ PRO URBEXÁKY
■ Opuštěná továrna v Měděnci,
oblíbená u příznivců urbexu. Postu-
pem času, i kvůli rozmachu tohoto
koníčku a popularizaci místa, došlo
ke zničení budovy i vybavení uvnitř.
V minulosti byla přístupná věž a její
ochoz poskytoval výborný výhled
na vrcholky hor, schodiště však bylo
strženo a výstup na vrchol věže již
možný není, do celého areálu je
nyní vstup zakázán.

ZDROJ: WIKIPEDIA
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renského rybníka, je to místo, které na mě působí
harmonicky a neskutečně klidně.“

SFINGY VAŘILY PRO HITLERJUGEND
■ Měděnecké sfingy tvarem připomínají ty egyptské,
místo je velice snadno dostupné i autem. Je odtud pře-
krásný výhled na Ohři a Doupovské hory. Přímo u přístřeš-
ku se nabízí krásný les na bivak, přístřešek pak oceníte,
když si ráno chcete uvařit čaj. „V sedmdesátých letech
19. století byl západně od Sfing postaven hotel U Sfingy,
německy Zur Sphinx. V roce 1927 prošel rekonstrukcí,
během druhé světové války zde bylo doléčovací a rehabi-
litační středisko SS a vývařovna pro nedaleký tábor Hitler-
jugend. Po roce 1945 hotel pustl a jeho zbytky odstřelili
vojáci Československé lidové armády v roce 1968.“

DESIGNOVÉ POSEDY JSOU
HITEM. MŮŽETE SI NĚJAKÝ
PŘÍMO KOUPIT. JAK NA TO?
■ Všichni mluví o treehousech
a glampingu, ale tahle banda lidí
si řekla, že obnoví kouzlo posedů
a kazatelen. Místo zvěře můžete
pozorovat děti, ubytovat návštěvu,
uklidit tchyni nebo uklid(n)it sebe.
Dopřejte si svobodu a nadhled,
získejte odstup od vládních naří-
zení a čísla PES. Možnosti posedu
jsou nekonečné, stejně jako vaše
fantazie. Stačí usednout… v posedu.
Kde si takový posed prohlédnout
a třeba si tam přespat? U Hotelu
Farma, který se nachází u rybníka
nedaleko Pelhřimova. Jestli je to
daleko od Prahy, zastavte se u nádraží
v Radotíně (na snímku vpravo).

MOHU SI POSED POSTAVIT
NA SVÉM POZEMKU
BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ?
■ V podstatě ano! Ideální je mít pozemek určený jako
stavební. Bez škobrtnutí to je pak na zahradě a také
záleží na územním plánu. V každém případě neuděláte
chybu, když se poradíte na příslušném stavebním úřadě.
■ Mám les
Mít lesní pozemek je krásná a trochu složitější
věc. Povoluje stavbu, která bude mít charakter
stavby pro hospodaření v lesích. Je doporučeno
zkusit se nejdříve dohodnout s myslivci, respektive
takzvanou místní honitbou.
■ Mám pole
Tady je třeba zjistit, jak je aktuálně tento pozemek
využívaný. Mohou tam být závazky v podobě dlou-
hodobých pachtovních smluv, to se pak do pole
nemůže zasahovat. Ideální je požádat o změnu
na zahradu. Takové pozemky mohou být zastavěné
chatami do určitých procent plochy a určité výšky. ■ K
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RÁJ PRO URBEXÁKY
■ Opuštěná továrna v Měděnci,
oblíbená u příznivců urbexu. Postu-
pem času, i kvůli rozmachu tohoto
koníčku a popularizaci místa, došlo
ke zničení budovy i vybavení uvnitř.
V minulosti byla přístupná věž a její
ochoz poskytoval výborný výhled
na vrcholky hor, schodiště však bylo
strženo a výstup na vrchol věže již
možný není, do celého areálu je
nyní vstup zakázán.
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