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SOUVISEJÍCÍ VÝLETY 
Výlet číslo:  4 

4

Husté lesy, tichá údolí i ospalé paseky v přírodním parku 
Smrčiny byly dlouhá desetiletí pro civilisty nepřístupné. 
Procházela zde tzv. Železná opona, která nás neprodyšně 
oddělovala od západní Evropy. Nyní, 20 let po jejím pádu, rádi 
využijeme zpevněných „signálních“ cest bývalých strážců 
hranic k uskutečnění zajímavého výletu. Jeho vyvrcholením 
je Trojmezí - místo kde se scházejí hranice tří států - Česka, 
Bavorska a Saska.

Itinerář:
Start: Aš nám.,  trasa č. 2058
1) Nad Peklem, trasa č. 2058
2) Nad Trojmezím, červená KČT (Klub českých turistů)
3) Trojmezí, červená KČT
4) Nad Trojmezím, trasa č. 2058
5) Hranice, trasa č.2057
Cíl: Aš nám.

Popis:
Z Poštovního náměstí v Aši se vydáme po silnici směr Hranice. 
Mírně klesáme městem a na křižovatce u radnice zatočíme 
vlevo. Cyklotrasa nás takto vyvede z města mimo hlavní tahy 
kolem domů a vilek na předměstí. Za železnicí už definitivně 
opustíme civilizaci a vydáme se vstříc divočině přírodního parku 
Smrčiny. Rovné cesty postupně protínají lesy, potoky, pastviny. 
Jejich vydrolený asfalt nám připomíná, že je to už 20 let, co se 
zde naposled proháněli vojáci. Před Štítarským vrchem zdoláme 
první výraznější stoupání. Pak nás čeká dlouhý úsek tvořený 
z celé série krátkých stoupání a klesání, jež skončí až u Trojmezí. 
Výhledy nabízí bezlesý vrchol Mlýnského vrchu, nebo sedlo nad 
osadou Pastviny. Od rozcestí nad Trojmezím si zajedeme 4 km 
k Trojmezí. Pojedeme zvlněnou krajinou k potoku s kamenným 
mostem a prastarým smírčím křížem. U Trojmezí je zastřešené 
odpočívadlo, kde můžeme vstřebat své dojmy a načerpat síly. 
Do malebné, převážně rekreační osady Trojmezí totiž budeme 

hlavně stoupat. Sjezdu se dočkáme až za obcí Hranice. Osada 
Pastviny je věrná svému jménu a v jejím okolí se potěšíme 
pohledem na stáda hovězího dobytka. Za ní odbočíme z cesty 
a pojedeme po svážnicích téměř bez převýšení tichým lesem. 
Ten opustíme krátkým sjezdem nad Kamennou, kde vjedeme na 

silnici, která nás dovede zpět do Aše.

Atraktivity na trase:
1. Aš – nejzápadnější město v Česku. Název města vznikl 
z německého názvu Asch - ryby – lipani, kteří se objevují i ve 
znaku města. Za povšimnutí rozhodně stojí novorenesanční 
kostel sv. Mikuláše a blízký zámeček, ve kterém je umístěno 
Ašské muzeum s expozicí textilní výroby. Můžete v něm 
zhlédnout v Evropě ojedinělou sbírku 25 000 párů rukavic. 
V parčíku u zámečku jsou soustředěny kamenné smírčí kříže - 
doklad středověkého práva a barokní kamenný reliéf s císařským 
znakem z roku 1724. Atraktivní je také stavba městské radnice. 
V její blízkosti najdete v Čechách jediný pomník reformátora 
Dr. Martina Luthera.

2. Trojmezí - Jedná se o historické trojmezí Čech, Bavorska 
a Saska. Do roku 1989 zakázaná zóna, ležící na úplném konci 
Ašského výběžku. Toto místo je nyní oblíbeným turistickým cílem 
jak místních, tak i turistů ze sousedních zemí. Každý rok se zde 
koná „Setkání obyvatel Čech, Bavorska a Saska“. K Trojmezí vedou 
značené turistické cesty. Dříve na tomto místě stál mlýn a hamr. 
Ty již neexistují, ale zachoval se zde smírčí kříž.

3. Smrčiny (německy Fichtelgebirge) jsou členitá hornatina až 
pahorkatina, rozkládající se v severovýchodním Bavorsku a také 
v západních Čechách na Chebsku. Charakteristická je plochým 
zvlněným povrchem, na okrajích jsou údolí vyhloubená četnými 
vodními toky. Ze západní strany je do oblasti dobrý přístup 
směrem od Bayreuthu; z východní strany Smrčin je komunikací 
méně kvůli železné oponě, která tudy kdysi probíhala. Nejvyšší 
horou Smrčin je Schneeberg s nadmořskou výškou 1053 m a na 
českém území je nejvyšší Háj (758 m) vypínající se nad městem 
Aš.
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