Pilníkov – Vlčice – Hrádeček – Chotěvice – Kocléřov – Pilníkov
Zajímavá trasa vás povede od pilníkovského náměstí po cyklotrase (4299) přes Letnou, okolo vlčické
stáje k zámku ve Vlčicích. Minete kostel sv. Vojtěcha. Podél vlčkovického potoka k rozcestí s kaplí
pokračujte po cyklotrase (4300) na zříceninu hradu Břecštejn, Hrádeček, naučnou stezkou okolo
Pekelského vrchu k rozcestníku Nad Hrádečkem. Okružní naučná stezka vede ze ski areálu Mladé Buky
k Pekelskému vrchu a přes přírodní park Hrádeček zpět. Cestou potkáte deset informačních panelů.
Dočtete se na nich o historii lyžování v Mladých Bukách, přírodních i historických zajímavostech místní
krajiny. Stezka směřující k Hrádečku vám představí území přírodního parku i nedávné dějiny spojené
se sídlem bývalého prezidenta Václava Havla, ale i historii hradu Břecštejna (Silberštejna) vynikajícího
svou rudohnědou barvou zdiva. Jeho existenci dnes připomíná zřícenina s pozůstatkem klenutého
přízemí paláce, obvodových zdí a malé budovy. Desáté zastavení na Pekelském vrchu nabídne
nádherný výhled do krajiny.
Hrádeček je spojen s působením Václava Havla, který zde měl chalupu (čp. 221) a zde také
zemřel 18. prosince 2011. Hrádeček koupil Havel se svou první ženou Olgou v roce 1967 na inzerát.
Záhy se stal kulturním centrem odpůrců režimu, kteří se tam setkávali pod dohledem tajné policie.
V 70. a 80. letech kvetl na Havlově chalupě bohatý společenský život. O Hrádečku napsal také divadelní
hru Prase. Když se pak v roce 1989 stal Havel ze dne na den z disidenta prezidentem, přijímal na chalupě
i významné návštěvy. Třeba americkou velvyslankyni Madeleine Albrightovou či generálního tajemníka
OSN Kofiho Annana. Celé okolí Hrádečku bylo prohlášeno přírodním parkem Hrádeček.
Po modré, místy po cyklotrase (4299), terénem sjedete k Hubertově výšině, napojíte se na
cyklotrasu (4347), která prochází obcí Chotěvice. Po osvěžení v Obecní restauraci vystoupáte na vrchol
Sv. Kateřina. V údolí Kateřinského potoka se nachází rekreační středisko Sv. Kateřina nabízející
ozdravné pobyty, hřiště na volejbal a nohejbal, houpačky, pískoviště a sezónní občerstvení. Sjeďte do
obce Vítězná, části Kocléřov. Z Kocléřova po cyklotrase (4087) se vracíte zpět do Pilníkova. Cestou
potěší zajímavé pohledy na naše nejvyšší pohoří. Cestou k náměstí minete přírodní koupaliště a
hřbitov. Okružní ulicí můžete projet okolo krásné sportovní haly, skateparku a dětského hřiště.
Město s cenným souborem měšťanských domů od renesance do 1. poloviny 20. století je od
roku 2003 městskou památkovou zónou. Kromě domů spadají do zóny kostel Nejsvětější Trojice, sloup
se sousoším Nanebevzetí Panny Marie, klasicistní kašna s pelikánem a pozdně barokní krucifix.

Délka: 43,2 km Převýšení: 201 m Obtížnost: náročná Kola: mtb, treking
Nejnižší bod: 340 m Nejvyšší bod: 541 m
https://mapy.cz/s/lefagakoje

