CESTA ZA NIKLEM
P

ojďte s námi za tajemstvím – za duchem Niklem. Lesní duch Nikl (německy „Nippel“)
je pomocník a ochránce všech dobrých obyvatel Českého lesa. Je to duch dvou tváří,
přičemž bílá značí dobro a černá zlo, pradávný patron sklářů a dřevařů, dobrým pomáhá,
zlé trestá. Pověsti o něm zaznamenávali hlavně v 19. století učitelé a jiní vzdělanci podle
vyprávění svých současníků. Znovu se objevil na Bělsku v roce 2007 během lidové hry
a od té doby je i patronem návštěvníků Bělska, turistů i cyklistů. Při každoročně pořádaných
slavnostech se Nikl setkává s bájnými obyvateli zdejších lesů a vod, ale také se skutečnými
osobnostmi českých dějin, které měly vztah k našemu kraji. Nikla je na Bělsku vidět i při dalších příležitostech, které
propagují Bělou a její akce. Byl mimo jiné patronem Českého zimního srazu turistů v roce 2009, v roce 2011 se spolu
s vodníky stal průvodcem omalovánek, které malým dětem ukazují historii Bělska a některé významné osobnosti s ní
spojené.
Nikl sídlí na Kamenném vrchu, dříve zvaném Niklasberk. Je to kopec s nadmořskou výškou 739 m ležící
severozápadně od Bělé nad Radbuzou. Zde ho
můžeme potkat, pokud se vydáme pěšky nebo
na kole z bělského náměstí Bezděkovskou
ulicí, mineme opodál stojící Dvořákův mlýn,
a na konci Bělé přejdeme železniční trať.
Souběžně se železniční tratí jdeme po staré
bezděkovské cestě (ves Bezděkov je dnes
součástí obce Třemešné), po 300 m odbočíme
vlevo a překročíme Bezděkovský potok.
Od potoka mírně stoupáme pastvinou na západ
k malému březovému hájku. Před sebou máme
kopec Hůrka, vlevo od něj Velký a Malý Zvon,
vpravo potom Málkovský a Apolenský vrch
a na sever od nás vidíme Přimdu se zříceninou
románského hradu.
Hájek obejdeme a směřujeme stále na západ.
Přestože nejsme vysoko, výhled z těchto
– – – – cesta na Niklasberk
........ cesta z Niklasberku do Bělé
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míst je zajímavý. Je odtud hezký pohled na Bělou a okolní kopce, na Černou horu, Zámecký vrch a Černý vrch
s kamenolomem na východě, Lískovec, Růžovský vrch a Liščí horu na západě. Jako orientační bod pro vstup do lesa
nám poslouží skupinka několika bříz a smrků asi 50 m pod hranou lesa. Na kraji lesa narazíme na cestu, stoupáme po
ní vpravo a po 100 m jdeme vlevo.
Po dalších 100 m překročíme vrstevnicovou lesní cestu, vedoucí od Bělé do Třemešné. Pokračujeme do kopce stále
západním směrem po úbočí Hůrky ještě 450 m. Na vrcholu stoupání pokračujeme rovně, po120 m odbočíme vlevo
a po částečně zpevněné cestě jdeme na západ, nikde neodbočujeme.
Po 750 m překročíme širokou lesní cestu spojující Smolov a Třemešné. Od tohoto místa stoupáme vysokým lesem
stále na západ, za vrcholem hřbetu sejdeme na lesní štěrkovou cestu. Celý úsek mimo cestu měří cca 600 m. Odbočíme
vpravo a po této pohodlné cestě vedoucí po západním úbočí Niklasberku zvolna stoupáme 1100 m na točnu pod

Lidová hra o Niklovi

Vrchol Niklasberku

vrcholem. Ten se nachází 200 m vpravo a jdeme k němu majestátným bukovým lesem s roztroušenými skalkami.
Nahoře na skalním hřbetu je umístěna kovová schránka s návštěvní knihou.
Při návratu do Bělé sestoupíme zpět k točně a po cestě, kterou jsme použili pro výstup, jdeme 3 km stále na jih až
na silnici Bělá-Smolov. Z pastviny 50 m od silnice se otevírá úžasný pohled, Velký Zvon tu máme na dosah ruky.
Po silnici dojdeme po 3 km do Bělé. Tuto trasu mohou využít i cyklisté.
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Pro návrat z Niklasberku můžeme zvolit i druhou
variantu, z vrcholu sestupujeme jihovýchodním směrem,
bukovým lesem, šikmo přes vrstevnice asi 500 m na lesní
cestu. Po té jdeme vpravo 500 m až na cestu směřující
z Třemešné ke Smolovu, odtud pokračujeme vpravo
2 km k silnici Bělá-Smolov.
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345 26 Bělá nad Radbuzou
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