2. DÍL
LETNÍ
VYDÁNÍ
„Turisté jsou živou vodou pro Karlovarský
kraj stejně tak jako zdejší léčivé prameny
pro turisty.“

Znáte
6 zásad
ohleduplného
návštěvníka?

Vím, kam jdu, a vezmu si s sebou
vše, co mohu potřebovat. Znám
pravidla a omezení dané oblasti.
Chráním přírodu a vše,
co poskytuje.
Respektuji navštívené místo a jeho
obyvatele. Např. i to nevhodné
parkování.

Krušné hory nebo také Rudohoří, jak se někdy nazývají,
jsou nejdelším pohořím v České republice. Táhnou se
v délce 130 km od Plesné u Chebu až k Tisé na Děčínsku
a jejich nejvyšší horou je Klínovec (1 244 m n. m.). Pokud
hledáte památky, krásnou přírodu, sportovní vyžití nebo
léčivé prameny, za kterými sem jezdí celý svět, pak jste tu
správně!
Do jaké hloubky budete objevovat zdejší lokalitu, necháme
na vás. Jedno víme jistě - objevovat budete všemi smysly –
zrakem, sluchem, čichem, hmatem i chutí. Přání máme
jediné, abyste si Krušné hory zamilovali stejně jako my!

Zodpovídám za svou bezpečnost.
Nezanechávám po sobě stopy.
Podílím se na péči.
Např. na poškození přírody
upozorním správce území.

Vítejte ve světové
krajině UNESCO!
Ve světě památek neexistuje větší ocenění než zápis na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, zkráceně
Seznam UNESCO. Tento znak u památky říká: Toto je na celém
světě cosi tak výjimečného a jedinečného, že je to naším
společným dědictvím a musíme to chránit pro nás i budoucí
generace.
Díky mimořádné hodnotě hornické průmyslové oblasti, která
má svou 800letou historii, byl Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se svými 22 statky na české i saské straně
zapsán v roce 2019 na Seznam UNESCO. Intenzivní sopečná
činnost v minulosti přinesla Rudohoří bohatý výskyt kovových
rud (např. stříbra, mědi, cínu, olova, kobaltu, niklu a uranu).
Hornictví zde zanechalo dodnes viditelné stopy na povrchu
i pod ním a četné množství dolů a památek. Zdařbůh Krušné,
hory!
V České republice nenajdeme území s tak bohatým výskytem
minerálních a termálních pramenů jako právě v oblasti, které
se říká lázeňský trojúhelník. Spojuje světoznámé lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Města reprezentují lázně z období, které je dnes považováno za „Zlatou
éru lázeňství“ (18. století - 20. léta 20. století). Lázeňský trojúhelník byl zapsán na Seznam UNESCO v roce 2021 v rámci
nominace pod názvem The Great Spas of Europe („Slavné
lázně Evropy“). Ty tvoří celkem 11 lázeňských míst ze sedmi
evropských zemí. K lázeňskému trojúhelníku neodmyslitelně
patří ještě čtvrté lázně v krušnohorské oblasti, a to jsou první
radonové lázně na světě – Léčebné lázně Jáchymov.

Krušnohorské výletní noviny
2021 získaly tato ocenění:

Vítejte v Krušných horách „už podruhé“,
Tolarovi i vy všichni ostatní!

Hledáte začátek svých
poznávacích cest?
Pamatujete na Tolarovy? Taková normální rodinka…, společného času je
tak nějak pořád míň a míň, a tak dobře plánují, aby ho co nejvíce využili.
Minulé léto se rozhodli pro rodinnou dovolenou v Čechách. Objevovali spolu
s námi krásu Krušných hor, které do té doby nenavštívili a toužili je poznat.
Vzhledem k neznalosti zdejšího kraje nebyla jejich očekávání velká. O to větší
bylo každý den překvapení, v jak jedinečné lokalitě se ocitli a co Karlovarský
kraj nabízí všemi smysly k ochutnání.
A víte co? Letos se pro velký úspěch rozhodli si to zopakovat! Za svou minulou
návštěvu totiž zdaleka nestihli vidět a projít vše a mnohé je zaujalo natolik,
že se na místo činu vrací. A tentokrát s sebou vzali i babičku a dědu! Těm
dopřáli ozdravný pobyt v jáchymovských lázních. Radon je postaví na nohy,
jak říká děda. Všichni se ubytovali v hotelu Astoria. To je ideální místo na
ubytování a relax zároveň.
Jedna návštěva Krušných hor nestačí!

OSTROV – MĚSTO POKLADŮ
Začněte v Ostrově! Je to ideální místo pro start či cíl vašeho putování.
Ostrov leží na trase mezi Karlovými Vary a Jáchymovem. Je to město,
které má své historické kouzlo, je to mozaika architektonických stylů
a najdete v něm spoustu památek a zeleně. A vaše děti se tu nudit nebudou!

Co stihnete v Ostrově
za 4 hodiny?
Po prohlídce zámku se vydejte Zámeckým parkem směrem k Letohrádku.
Zde nahlédněte dovniř. Budete obdivovat práci italských mistrů z dob baroka,
výstavu porcelánu i tvorbu současných umělců. Projdete-li parkem, zabavíte
děti na venkovních atrakcích. Na konci parku se před vámi přes silnici otevře
soubor sakrálních staveb zvaný Klášterní areál – Posvátný okrsek. To je
opravdová barokní perla Ostrova, na kterou je město pyšné! Zaplesají milovníci církevní turistiky, ale i laici. Na velmi malém uzavřeném prostoru se
nachází několik kaplí a kostel. V kostele je instalována expozice Církevního
umění a doprovodná výstava Zničené kostely na Karlovarsku. Pohřební kaple
sv. Anny s hrobkou je označována jako první centrální barokní stavba
v Čechách a byla postavena jako rodové mauzoleum vévodů sasko-lauenburských. Na první pohled nejvýraznější kaple – Einsiedelnská – je opředena
bájnou legendou o svém vzniku, se kterým prý pomáhal sám ďábel. Po
návštěvě Posvátného okrsku si na své přijdou i děti. V přilehlé Klášterní
zahradě je ekocentrum. To ukrývá více jak 100 druhů zvířat a převažují ta
exotická. Uvidíte kajmana, želvy, hady, pavouky. Vstup zdarma!
Pak se vydáte okolo kostela sv. archanděla Michaela a Panny Marie Věrné na
Staré náměstí.
To je vyhlášenou památkovou zónou s výraznou stavbou Staré radnice.
Nahlédněte do podloubí radnice, kde má sídlo nová mini prodejní galerie
Podhoubí se zajímavou expozicí děl umělců a kreativců karlovarského regionu. Cestou zpět k zámku se můžete odměnit výborným zákuskem a kávou ve
zdejších vyhlášených cukrárnách či pattiserii.

Dobrá rada na začátek: Plánujete si výlet do Ostrova a chcete vidět to nejzajímavější z památek na starém městě? Počítejte ideálně s časem 4 hodiny.
Zaparkujte před zámkem a své první kroky směrujte do Informačního centra
Na Zámku. Zde budete vybaveni veškerými informacemi a dobrou radou na
cestu. Pomůžeme vám program vaší procházky Ostrovem sestavit doslova na
míru podle vašich časových možností. Ať jste pěší nebo cyklisté, jste vítáni!

Co stihnete v Ostrově
za 2 hodiny?
Prohlédnete si zámek s expozicemi. Zavítáte ke slavnému rodu Šliků, kde
spatříte stříbrnou mincovní kazetu osazenou 44 stříbrnými tolary a medailemi, ale i meč kata Mydláře, kterým byl jeden ze Šliků sťat při popravě
27 českých pánů. Nahlédnete do unikátní sbírky ostrovského porcelánu
z produkce kdysi slavné a světoznámé porcelánky Pfeiffer & Löwenstein
Schlackenwert, která své „bílé zlato“ vyvážela do celého světa. A v multimediální expozici objevíte osmý div světa! Právě tak byla v 17. a počátkem
18. století nazývána zámecká zahrada. Každý, kdo v té době něco v českých
zemích a Evropě znamenal, toužil dostat pozvání právě na ostrovský zámek
a objevovat kouzelnou zahradu. Do Zámeckého parku určitě nahlédněte
a chvíli poseďte třeba na lavičce u vodního parteru před Palácem princů.
Nechte pracovat svou fantazii.
HOT TIP POMŮCKA NA PROCHÁZKU OSTROVEM: Půjčte si v IC Na Zámku
tablet a objevte 6 míst, která vám zprostředkují pomocí virtuální a augmentované reality zajímavý exkurz do historie Ostrova. A třeba si uděláte i selfíčko,
jaké jen tak někdo nemá.
Více na icostrov.cz/znovuozivene-krusnohori-ostrov

Co stihnete v Ostrově za celý den?
Aneb pro každého z rodiny něco
Začnete návštěvou Informačního centra Na Zámku a prohlídkou zámku
a zajímavých expozic. Díky nim pak pochopíte genia loci města Ostrova. Poté
projdete Zámeckým parkem a prohlédnete si barokní stavby Paláce princů
a Letohrádku. Budete-li mít chuť, nahlédněte na ostrovský hřbitov, který se
nachází za zdí parku. Ne že byste si tam zrovna šli vybírat místo posledního
odpočinku, ale uvidíte románský kostel sv. Jakuba Většího, který byl vysvěcený v roce 1226, a to mu zaručuje ostrovské prvenství. Jedná se totiž o nejstarší dochovanou ostrovskou stavbu a jednu z nejstarších v celém Karlovarském
kraji vůbec. Zavítejte do Posvátného okrsku a dopřejte si poutavý výklad.
Času máte dost, a tak se zastavíte v přilehlém ekocentru situovaném v Klášterní zahradě. Chlubí se více jak 100 druhy zvířat, převažují ta exotická,
a příjemná zpráva pro vás - vstup je zdarma. Pak se vydáte okolo kostela sv.
archanděla Michaela a Panny Marie Věrné na Staré náměstí. Projdete okolo
mariánského morového sloupu z roku 1685 směrem k centrální stavbě
náměstí - Staré radnici. Původní středověké stavby se sklepy, jejichž původ
sahá až do 14. století. To je místo, kde se psaly dějiny města. Zde na radnici
sídlil třikrát po sobě zvolený starosta z toskánské větve Habsburků – Leopold
II. Toskánský. Na radnici je k vidění stálá expozice hodinových strojů a strojků
a panelová expozice Toskánští Habsburkové. Na náměstí je několik možností,
kde si dát dobrý oběd nebo kávu a posedět v cukrárně, abyste měli sílu na
druhou část dne strávenou v Ostrově.

Pěšky, nebo popojedete autem – kam? No přece
k Boreckým rybníkům – chráněné přírodní památce
Zde si projdete naučnou stezku o fauně a flóře zdejší lokality. Můžete přitom
relaxovat, sportovat, grilovat, opékat buřty, cvičit na venkovních posilovacích
strojích či si zahrát oblíbený a nenáročný discgolf. Pokořit můžete šest tras
o vzdálenosti od 70 do 103 m. Že s sebou nemáte disky? To nevadí! Půjčíte si
je za vratnou zálohu v nedaleké Pivnici Čepelík, U Nemocnice 1209. Mají tam
výborné pivo, nohejbalové a pétanquové hřiště, malé dětské hřiště, a dokonce
lamy v ohrádce. Když bude pršet, zahrajete si uvnitř šipky nebo kulečník.
Cyklisté vítáni i v Ostrově! více na icostrov.cz/cykliste-vitani
TIP: Projeďte městem po tzv. Ostrovském rondu a dopřejte
si větší okruh icostrov.cz/cyklotrasa-rondo-velky-okruh
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icostrov.cz/naucna-stezka-borecke-rybniky
icostrov.cz/discgolf-v-ostrove

PivniceCepelik2

Celodenní výlet Ostrovem pokračuje na str. 3

Ostrov a UNESCO
Jen o kousíček dál…
Sportcentrum U Nemocnice - v přírodě
Tam se děti vyřádí dosyta! Velká nafukovací bublina, houpačky, prolézačky,
klouzačky, horolezecká stěna a pro milovníky inline bruslí je zde i pohodová
dráha a venkovní cvičební stroje. Občerstvení i o víkendu nabídne kantýna.

Moře zábavy na ostrovském koupališti
Koupaliště je otevřeno letos po velké rekonstrukci. Všechno bude dýchat
novotou. Pro nejmenší jsou připraveny dětské bazénky s herními prvky. Velký
bazén tvoří čtyři plavecké dráhy délky 25 m, které jsou částečně odděleny od
části bazénu určené k relaxaci a zábavě. Podvodní lehátka se vzduchovou
masáží, chrliči a tryskami ocení dospěláci. V bazénu je instalována široká
skluzavka, šplhací sítě pro děti. A nechybí ani tobogán! Areál disponuje
dostatkem lehátek, volejbalovým hřištěm a občerstvením. Už jste zapomněli,
jak v létě chutná limča na koupališti? Přijďte ji k nám ochutnat a užít si
zábavu. Klidně na celý den.
icostrov.cz/koupaliste-ostrov

Rudá věž smrti

Jupí, svezeme se
s bráchou na novém
tobogánu a klouzačce!
Já se těším!

Co nelze přehlédnout
Dům kultury Ostrov je významným představitelem architektury 50. let
20. století, v České republice i zahraničí zvané socialistický realismus, zkr.
SORELA. Je tak výrazný, že se stal dominantou nejen Mírového náměstí, ale
celé nové části města, která vznikla jako sídliště pro horníky z jáchymovských
dolů. Dům kultury byl postaven za pouhý jeden rok! Nahlédnete-li dovnitř,
budete překvapeni výzdobou i tradicionálními malbami na skle zachycujícími
hornickou symboliku jáchymovských dolů. Nad průčelím domu kultury je
umístěno sousoší tří postav v nadživotní velikosti, symbol komunistické
propagandy, od akademického sochaře Jaroslava Šlezingera. Dům kultury
slouží jako kulturní a společenské centrum a má bezvadné kino. Proč nezajít
o dovolené na film?
dk-ostrov.cz

„Nad život, nad smrt nechť svoboda je navěky nám!“
Jaroslav Šlezinger (akademický sochař, 1911-1955, politický vězeň od roku 1949)
Areál bývalé Škodovky s Rudou věží smrti je smutná vzpomínka na ještě
smutnější dobu. Ale navštívit byste ho měli. Rudá věž smrti je cihlová věž,
která sloužila v letech 1951–1956 jako třídírna uranové rudy v komunistickém
pracovním táboře Vykmanov II (krycí název „L“). Ruda se vyvážela do bývalého
Sovětského svazu. Za nelidských podmínek zde pracovali političtí vězni (hrdinové západního odboje, letci, vojáci, katoličtí kněží a intelektuálové), kteří byli
považováni za největší nepřátele a ohrožení komunistického režimu. Pracovní
tábor Vykmanov II měl jednu z nejhorších pověstí u nás. „Od nás se odchází
jen jako mrtvola.“ Vězně Rudé věže smrti zabíjelo ozáření uranovým
prachem. Na přelomu 50. a 60. let 20. století se komplex budov stal součástí
světoznámého trolejbusového závodu Škoda Ostrov, který definitivně ukončil
svou výrobu v roce 2008. Rudou věž smrti i s příslušným pozemkem darovala
Škodovka Konfederaci politických vězňů České republiky. Věž smrti je
prohlášena za národní kulturní památku a od roku 2019 je zařazena na
Seznam UNESCO jako jeden z pěti komponentů na české straně pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Zarezervujte si
prohlídku areálu a uvidíte mj. panelovou výstavu zachycující jáchymovskou
oblast s archeologickými nálezy z tábora Eliáš a Nikolaj.
vezsmrti.cz

Co dalšího v Ostrově navštívit
a jaké stezky projít?
Městský dům dětí a mládeže - mddmostrov.cz
Bowling Ostrov - www.bowlingostrov.cz
Zámecká zastavení – naučné tabule v ostrovském Zámeckém parku
Ostrovsko a hornictví – nesmazatelné stopy hornictví i v Ostrově
Po stopách starých cest – zapomenutá místa i cesty v Ostrově a přilehlých
obcích, poznávejte je na kole - www.icostrov.cz/turisticke-trasy
Soutěžní kvízy na téma Poznejte veverky v ostrovském
Chci zámeckém
si zatančit parku,
Znovuoživené Krušnohoří a Výlety s tajenkou od fejsbukové
na Dancingmatky.
Queen!Poznáte
Ostrov zábavnou formou. Kvízy obdržíte v Infocentru Na Zámku.

Letní kulturní akce v Ostrově
Rodinný den: Michal Hrůza + hosté – 9. července od 13.00 hod., Zámecký park
Koncert 4 Tenorů - 30. července od 20.30 hod., Zámecký park
Maratón ABBY v parku – 13. srpna, 17.00–22.30 hod., Zámecký park
Letní kino – 8.,15., 22., 29. července a 5., 12., 19., 26. srpna od 22.00 hod.,
letní scéna při městském domě dětí a mládeže
Michaelská pouť s Olgou Lounovou – 25. září, staré město
54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově
25.–30. září, Ostrov - Dům kultury / více na festivalostrov.cz
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HORY – DOLY - JÁCHYMOV

Mají tady Ptolemaiův
atlas, a dokonce
12 knih o hornictví
z roku 1556 od Agricoly!

Jáchymov – doly, stříbrná horečka, od tolaru k dolaru,
objevení radia a 1. radonové lázně na světě
To vše a mnohem víc je Jáchymov. Město patří mezi nejvýznamnější česká
hornická města. V 16. století byl Jáchymov dokonce 2. nejlidnatějším městem
po Praze. Proslavila ho těžba rud, zejména stříbra, a následná ražba stříbrné
mince – tolaru, který se stal předlohou americkému dolaru. Vedle stříbra se
zde těžil také smolinec, který se používal k barvení skla. A byl to právě
jáchymovský smolinec, ve kterém manželé Curieovi objevili v roce 1898 nové
prvky – polonium a radium. Jáchymov měl na výrobu radia světový monopol.
Tento objev přinesl městu v roce 1906 první radonové lázně na světě! S těžbou
uranu přišly koncem 40. let i stinné stránky města. Jeho masivní těžba sloužila pro potřeby zbrojního programu SSSR. Při této těžbě byli využíváni
i političtí vězni – muklové (muži určení k likvidaci).
Jáchymov se může na první pohled zdát turistům jako město dvou tváří.
Spodní část města, kterou tvoří lázně, je upravená a plná udržované
zeleně. Domy podél silnice směrem k radnici se dostávají do své kondice
pomalým tempem. Kdo však navštíví horní část města s Muzeem Královské mincovny a unikátní latinskou knihovnou, ale i jiné jáchymovské
památky, ucítí, jak silného genia loci město má. Přejme mu, aby se do něj
vrátil čilý podnikatelský duch a bohatství, stejně tak jak tomu bylo ve středověku.

Co v Jáchymově navštívit?
Lázně Jáchymov

Za léčivou radonovou vodou sem jezdí lidé z celého světa. Lázně jsou oblíbené
nejen pro léčebnou péči, ale i pro komfort, který poskytují hotelovým ubytováním a širokou nabídkou wellness služeb. Vedle známých hotelů Radium
Palace, Běhounku a Curie si v poslední době získal oblibu komplex secesních hotelových budov pod názvem hotel Astoria. Leží v samotném srdci
lázní, a právě tam si letošní prázdniny užívají i naši Tolarovi - mladí i staří.
Komfortní pokoje po rekonstrukci, rodinné apartmány, dětský koutek, ale
i prosklená restaurace U Vodopádu s českou i mezinárodní kuchyní dělají
z hotelu vyhledávané místo pro letní dovolenou.
K dispozici je půjčovna elektrokol a hůlek na nordic walking. Milovníky relaxu
a koupání nezklame zdejší Aquacentrum Agricola s bazénem a tobogánem,
Saunovým světem pojatým v duchu krušnohorské důlní tematiky, solnou
jeskyní, posilovnou, ale i širokou nabídkou procedur. Agricola vítá hosty
v pobytu i veřejnost. Novinkou je Prohlídková štola Astoria, která je součástí
Návštěvnického informačního centra. Projděte si ji, jako byste byli horníci,
kteří v obdobných prostorách skutečných štol dolovali stříbro. Pouze zde se
také promítá film Magické místo Jáchymov. Divák uvidí, co stálo za vznikem
dolu a proč je radonová voda tak vzácná.

Knihovna latinské školy v Jáchymově
více informací na str. 7

To je ten otec
mineralogie, který
je vyobrazen na
Národním muzeu?
Takovou knihovnu
nemají ani v Praze!

Léčivé prameny nesou jména slavných osobností

Pramen Curie
Vědkyně Marie Curie-Skłodowská izolovala ze smolince (uranové rudy) první
gram radia, a tak začala počátkem 20. století produkce radia, které bylo
následně využíváno ve zdravotnictví a později pro výrobu paliv jaderných
reaktorů a ve zbrojním průmyslu. V roce 1903 jako první žena v historii získala
Nobelovu cenu za fyziku a v roce 1911 za chemii. Byla vládním hostem
T. G. Masaryka a Jáchymov i důl Svornost navštívila.
Pramen Běhounek
Žákem M. C.-Skłodowské a zároveň kolegou ve výzkumu byl vědec a spisovatel František Běhounek. Běhounek se stal jedním z průkopníků radiologických oborů v Československu. Roku 1928 byl jako specialista na kosmické
záření vědeckým členem posádky vzducholodi Italia pod vedením Umberta
Nobileho. Na vzducholodi jako první Čech přeletěl nad severním pólem.
Pramen Agricola
Georgius Agricola byl renesančním učencem ze sousedního Saska. Říká se
mu otec mineralogie. V Jáchymově působil v 16. stol. jako městský lékař
a lékárník. Své poznatky z hornictví, hutnictví a mineralogie shrnul ve svém
celoživotním díle Dvanáct knih o hornictví – nejužívanější příručce pro dobývání rud na celém světě.
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Tati, letos tě
na trailu Rubin
v klopené zatáčce
dostanu!

Cyklistky a cyklisté, hurá do sedla
a šlápněte do pedálů!

V druhém vydání našich novin přinášíme další trasu, kterou pro vás připravil
a sám projel hlavní propagátor cykloturistiky na západě Čech Milan Zukal.
Náš kraj má projetý křížem krážem a spolupracuje například i na televizních
pořadech, jako jsou Cyklotoulky nebo Bikesalon. Určitě stojí za to vyjet, nenechat se odradit tím, že potkáte nějaký ten kopec. Příroda a krásná místa jsou
bezesporu lákadlem. Velkou výhodou je, že většina připravených tras, až na
malé výjimky, vede po značených cestách s vyloučením motorové dopravy
nebo jen s velmi malým provozem. Trasy jsou tedy bezpečné i pro rodiny
s dětmi. Doporučené kolo – turistické (trekové) nebo horské. Na uvedeném
odkazu najdete právě pro vás vytvořené interaktivní mapy k uvedeným
trasám mapy.cz/s/lenunufeko nebo si můžete vybrat i trasu jinou.
A na ukázku jedna z nich:

Horní Blatná – Korce - Jelení – Nové Hamry – Horní Blatná
Krušnohorskou magistrálou za unikátní krajinou podobnou Šumavě

24 km, převýšení 445
CT 23, Karlova stezka (hlavní),
2000, 2009

Doporučené zastávky:

Horní Blatná – renesanční
město, hornické město - cín,
kobalt, stříbro, náměstí, kostel,
muzeum, Vlčí jámy, NS Blatenský
příkop, Blatenský vrch – rozhledna
Korce – hraniční přechod…
Jelení – cenná lokalita přírodního
parku podobná těm na Šumavě
Nové Hamry – Seifertova ferrata
se 4 stupni obtížnosti, naučná
stezka Ruperta Fuchse se zaměřením na hornictví a historii krušnohorských obcí
Cyklotrasa Karlova stezka s naučnou stezkou
spojuje město Aue (Sasko) a Karlovy Vary přes krušnohorský hřbet a propojuje Moldavskou stezku (v údolí řeky Muldy v Sasku) s Cyklostezkou Ohře.
Doporučujeme trasu 04 – Krušnohorské vyhlídky (N. Hamry – Potůčky –
Abertamy a N. Hamry). V Nových Hamrech odbočuje okruh přes Potůčky,
Abertamy a zpět do Nových Hamrů, přičemž mezi Abertamy a Perninkem již
vede po nové cyklostezce. Podél Karlovy stezky je otevřena naučná stezka,
sestavená z 16 informačních tabulí o flóře a fauně západního Krušnohoří,
hornické činnosti a historii pašeráků.

Cyklisté
vítáni

cyklistevitani.cz

Poznávejte krásy naší
země ze sedla kola
nejen na top dálkových
cyklotrasách a využívejte služby s perfektním zázemím pro kolo
tam, kde jsou Cyklisté
vítáni.

V letní sezóně si můžete užít Trail Park Klínovec, obsluhovaný čtyřsedačkovou lanovkou. 30 km trailů různých obtížností a 70 km tras pro horská kola
značených po lesních cestách. Značka ideál pro začínající cyklisty, rodiny
s dětmi i zkušené jezdce. TIP: Modrý Azur je vhodný pro všechny, nebojte se
ho. Užít si můžete také na terénních koloběžkách, které jsou stejně jako kola
k dispozici v půjčovně na místě. Novinkou sezóny je myčka kol. Na své si
přijdou i pěší, mohou se svézt lanovkou z Jáchymova na vrchol i zpět, a kochat
se tak krásnými výhledy na Krušné hory i bez fyzických výkonů. Trasy různých
obtížností jsou připraveny také v Trail Parku Plešivec, zde se na jejich
podobě podílel mistr světa ve fourcrossu Michal Prokop. V letošní sezóně se
můžete těšit na nově rozšířené části modrého i červeného trailu. Vyzkoušejte
populární Jump lajnu.
Vrcholek Plešivce má pak pro své návštěvníky i jiný druh zábavy a adrenalinu,
a tím je Lanové centrum Plešivec. Na své si opět přijdou malí i velcí. Obří
houpačka, bungee trampolína nebo volný pád a lanové centrum přímo v lese
na stromech, umístěné ve výškách 4-12 metrů, dětský lanový park pro menší
návštěvníky nebo malý lanáček s houpačkami pro ty úplně nejmenší.
Adrenalinové zážitky pak můžete doplnit procházkou po mytické, zhruba
půlkilometrové stezce Krušnohorských pověstí, lemované vyřezanými
sochami bájných postav Krušnohoří.
Na Božím Daru si můžete vyzkoušet další trail, tzv. Boží. Upravená mistrovská fourcrossová trať hostila v letech 2004 a 2005 závody Českého poháru
horských kol ve fourcrossu. Nástup na start je pod rozhlednou Boží vyhlídka.
Cílový skok vás navede k obslužnému objektu sjezdovky za Prahou.
Trať Božího trailu s klopenkami, skoky i lavicemi je přizpůsobena pro začátečníky, ale vychutnají si ji i pokročilí bikeři.
Rodinný skiareál Novako vítá každého milovníka sportu, zábavy a přírody
i v létě. V areálu najdete dětský svět plný různých atrakcí, kde si lze vystřelit
z kuše, prolézt lanovou dráhu nebo si zahrát kroket. Lanovým vlekem se
můžete nechat vytáhnout na kopec a svištět dolů na horské káře či koloběžce.
V areálu nechybí půjčovna horských kol, elektrokol, dětských odrážedel
a dětských elektročtyřkolek, občerstvení a drobný cykloservis.
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Zajedem do
Rudohoru
a nakoupíme
zásoby domů!

Pivní turistika
To je něco pro pivopijce
Jestli je Česko něčím opravdu známé ve světě, je to pivo! Víte, že je
v Čechách více než 100 českých pivovarů? Průměrná spotřeba tohoto
zlatavého a blahodárného moku je ročně 160 l / na osobu, což je nejvíce na
celém světě! V posledních letech zažila pivní scéna neskutečný boom.
Vznikat a prosperovat začaly i malé pivovary s nabídkou regionálních piv.
V Karlovarském kraji je jich hned několik.
Všechny naleznete na cestazapivem.cz.

Vítejte na cestě za pivem a poznejte
ta nejznámější ve zdejší oblasti!
Produkt destinační agentury Živý kraj „Cesta za pivem Karlovarským
krajem“ získal 1. místo na Velké ceně cestovního ruchu 2021/2022.
Velkorybnický Hastrman – Velký Rybník
V Hroznětíně u Ostrova naleznete pivovárek Velkorybnický Hastrman
i s restaurací. Vaří světlou 11°, 12°, polotmavou 13°, tmavý ležák i bílé pivo.
Novinkou je osvěžující slabé pivko s ALOE. Výborné!
TIP: Udělejte si příjemný výlet na kole po cyklotrase 5211. V lokalitě
je naučná stezka Obora Hájek, kde lze spatřit daňky, muflony a prasata.
Pivovar Rudohor – Ostrov / Dolní Žďár
V Ostrově směrem na Jáchymov naleznete Pivovar Rudohor. Pivo téhož názvu je
vařeno pouze ze zdejší vody, chmele
a sladu pěstovaného na dohled zdejších
hor, a to vše dle tradičních receptur.
Pochutnat si můžete na pivech světlých,
polotmavých, tmavých i speciálních.
Najdete tu pivo nesoucí jméno Groš,
Dukát nebo Tolar.
TIP: Dárkové balení piva je vhodné
přivézt i jako dárek z Rudohoří.

Už jste ochutnali tolar, dolar,
groš, dukát nebo grešli?
Všechny vaří Rudohor a…
„vhodné i jako dárek“.

Pivovar Ryžovna Boží Dar
Rodinný pivovar vznikl v místě téměř zaniklé osady Ryžovna v budově bývalé
školy. Na čepu naleznete tři druhy piva vyráběného z humnového sladu,
chmele, vody a kvasnic. Nejslabší 8° nese jméno Školák, 12° Boží Dar
a vrchol nabídky – 13° pivo – nese jméno po majoru Kunešovi ze známého
seriálu – Rapl, který se tu točil. Najděte Kunešovu chalupu! Polohu vám
prozradí na filmovamista.cz.
Pivovar Červený Vlk – Boží Dar
Pivovar s příjemnou restaurací a krásným výhledem na Krušné hory nabízí
ochutnávku pěti druhů piv. Vlajkovou lodí pivovaru je vídeňský ležák (odtud
zkratka vlk). Spodně kvašené pivo o malém množství alkoholu zvané Lehký
Střízlík je nejlepší volbou pro všechny sportovce!
Pivovar Karlovarské pivo Starý hrad – Nivy u Děpoltovic
Pivovar je součástí přírodních pivních lázní. Podobné pivo se vařilo před 12
tis. lety v místech současného Turecka a Izraele. Zde se pije a do pivních lázní
nalévá Karlovarské 14% nefiltrované nepasterizované černé pivo. Čepují pivo
Karlovarské světlé „Starý hrad“, Karlovarské tmavé „Starý hrad“ a polotmavé „Karlsbader Beer“.
Pivovar Karel IV. – Karlovy Vary
Tam, kde v několika posledních desetiletích zrála becherovka, se dnes nachází malý Pivovar Karel IV. Na čepu najdete pivo světlé, polotmavé, tmavé,
pšeničné a i nějaký ten speciál.
Pivovar Svatý Florian - Loket
Rodinný pivovar se nachází v prostorách původní pivovarské sladovny z dob
Karla IV. V pivovarské restauraci uvidíte kompletní technologii pivovaru.
Součástí pivovaru je muzeum s expozicí pivovarnictví a sbírka lázeňských
pohárů zapsaná v české Guinnessově knize rekordů. Čepuje se tu ležák 11°,
tmavý ležák 11°, tmavý uzený speciál 13° s netradičním kouřovým aroma
a rubínový speciál 15°.
Pivo Krkavec v Maringotce na Hřebečné - Desítka
je vařená v pivovaru Hubertus, a. s. a podávaná na
čerstvém vzduchu Krušných hor. Přijeďte ochutnat
a uvidíte i živého krkavce!

Statek Bor ZEOS, Bor 98

V areálu firmy se nachází podniková
prodejna, kde nabízíme mléko, vejce, jogurty, sýry, maso, ale i krmiva z naší produkce
statekbor.cz / tel.: 353 222 772

Vyzkoušejte tak trochu jiné lázně - „pivní“
Nejprve se vykoupete v pivní lázni v dubové kádi a poté odpočíváte na lůžku
z pravé pšeničné slámy. Pivní lázně jsou raritou pro opravdové milovníky piva.
Prospěšné jsou pro vysoký obsah chmelových silic, které přispívají k uvolňování kožních pórů a celkové vitalizaci. Pivovarnické kvasnice díky vysokému
obsahu vitamínu B a aktivním enzymům regenerují pokožku. Pití samotného
piva během pivní lázně pomáhá hydrataci těla a můžete ho vypít, kolik hrdlo
ráčí.
Beer Spa Beerland – první pivní lázně Karlovy Vary,
Navštivte
pivní lázně Mariánské Lázně
Pivovar Karlovarské pivo Starý hrad – Nivy u Děpoltovic
Pivní lázně Chodová Planá s pivovarským muzeem a restaurací ve skále

Krušnohorská magistrála
cyklo, pěší a běžecká trasa
Příhraniční krušnohorské oblasti dominuje 242 km dlouhá cyklistická
a běžecká Krušnohorská magistrála, která spojuje Cheb až s dalekým Sněžníkem a provede vás prakticky celým pohořím po hřebenech Krušných hor.
Magistrála je turistickou páteří území a nabízí po celé své délce řadu značených turistických cest pro pěší, cyklisty a v zimě pro milovníky bílé stopy.
Je vedena po silnicích, ale i lesy, rašeliništi, lukami a vede z ní bezpočet
odboček k přírodním, kulturním i technickým zajímavostem.
Trasa Krušnohorské magistrály
Cheb – Františkovy Lázně – Vojtanov – Luby – Kraslice – Bublava – Jelení –
Horní Blatná – Boží Dar – Měděnec – vodní nádrž Přísečnice – Hora Sv.
Šebestiána – Kalek – Mikulovice – vodní nádrž Fláje – Nové Město – Cínovec
– Fojtovice – Krásný Les – Sněžník
TIP: Karlovarským krajem vede 95 km dlouhá Cyklostezka Ohře s označením
č. 6, procházející regiony Chebsko, Sokolovsko, Karlovarsko a Ostrovsko.
cykloohre.cz

Elektrokola
Nabíjení elektrokol, zásuvky
Pension Pstruží – Merklín
Hospoda U Lípy – Velichov
Hotel Astoria – Jáchymov
Hotel Zelený dům – Boží Dar
Keiberg Resort – Loučná
pod Klínovcem
Penzion Pegas – Nová Role
RS Bernov Zátiší – Nejdek
cyklistevitani.cz
Elektrostanice
FAJNTRIP - Nové Hamry
Penzion Heller – Hřebečná
Občerstvení Maringotka – Abertamy
Bistro Jakubov – Vojkovice
Aprés restaurant – Loučná
pod Klínovcem
74b.cz/map

PhoneMaps
Cyklo/turistická aplikace PhoneMaps s mapami téměř celé Evropy.
Ke stažení aplikace naskenujte QR
kód:
na Android

Google Play

na iOS

App Store

Více na
Maringotka Hřebečná

phonemaps.cz
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Naprostý
souhlas,
táto!

Půjčovny kol
Klínovec
Sportcentrum Klínovec
Loučná pod Klínovcem 110
474 333 928, 725 700 903
info@sportklinovec.cz
leto.sportklinovec.cz
Boží Dar
Půjčovna Novako, Boží Dar
Areál Novako, Boží Dar 196
775 157 344
novako@novako-ski.cz
novako-ski.cz
Pernink jen elektrokola
Ebike Pernink
Nádražní 428, Pernink
732 975 522
ebike-pernink.cz
Trail Park Plešivec
Půjčovna kol, koloběžek,
cykloservis
rezervace online
725 858 811
trailparkplesivec.cz
ČD BIKE Karlovy Vary
Elektrokola, kola, koloběžky,
dětské sedačky, možnost
půjčení dětského vozíku za kolo
Horní nádraží - 702 248 442
Dolní nádraží - 702 248 445
Skiareál Klínovec, s. r. o.
Trialová a enduro kola,
terénní koloběžky
415 242 242
rent@klinovec.cz

Musíme se podívat, kde
bývaly ty Chaloupky. Knížka
od Štěpána Javůrka se mi
moc líbila.

Muzea
a expozice
Ostrovský
porcelán

Stáhněte si aplikaci zdarma
na Google Play či App Store
Mapy a průvodci mapují cyklostezky,
zajímavá místa, tipy na výlet
a mnoho dalších informací.
Více na nakoleipesky.cz

Sportcamp Rolík

sportcamp.cz

Co říkáš tomu
panorámatu,
táto??? Je to
žrádlo! A až
budeme nahoře,
to teprv budou
panorámata!

Navštivte náš kemp s nově
zrekonstruovanými chatkami
a penzionem, venkovní i vnitřní restaurací, kde si můžete
pochutnat na domácí kuchyni, skvělém pivečku a užít si
příjemné prostředí v lese,
u Děpoltovického rybníka.
sportcamp@seznam.cz
+420 603 258 176
Sport camp Rolík

TIP do nerušené přírody Krušných hor pro bikery na horských kolech
Chaloupky - zapomenuté údolí v Krušných horách. Kdysi tu stála obec Neuhaus a měla v roce 1930 kolem 80 domů a žilo tu asi 350 obyvatel. Po odsunu
sudetských Němců ji komunisté srovnali se zemí. Byl tu kostel, továrna,
hostince i škola. Celé údolí je unikátní svým klidem a nádhernou scenérií.
Středem lokality protéká říčka Rolava, velká spíše jako potok. Do Chaloupeckého údolí se nejlépe dostanete seshora od Přebuzi, kde těsně před začátkem bývalé obce Rolava odbočíte vpravo na lesní cestu.

Římskokatolická farnost Ostrov vás zve na
pravidelné nedělní bohoslužby a poutní mše
do některého z kostelů ve zdejší lokalitě
Ostrov – kostel sv. Michaela
a Panny Marie Věrné
neděle - 8.30
Jáchymov - kostel sv. Jáchyma
neděle - 10.00
Hroznětín - kostel sv. Petra a Pavla
neděle - 11.30
Abertamy - kostel Čtrnácti
svatých pomocníků
sobota - 15.00 (kromě 1. soboty v měsíci)
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince
1. sobota v měsíci - 15.00
Boží Dar - kostel sv. Anny
sobota - 18.00 (červenec a srpen)
Abertamy – poutní mše svatá
sobota - 2. července - 16.00
Horní Blatná, poutní mše svatá
sobota - 6. srpna - 15.00
Jáchymov, poutní mše svatá
neděle - 14. srpna - 10.00
Abertamy Ryžovna, Svatováclavské
setkání a cyklopouť od Václava
k Václavu, sobota – 24. září – 9.30
odjezd na kolech od kostela
na Božím Daru
Ostrov, Michaelská pouť, neděle –
25. září – 9.00 hod. mše svatá v kostele
sv. Michaela a Panny Marie Věrné
ZAJÍMAVÉ AKCE
TIP pro pěší: 16. července - pěší pouť
z Ostrova do Hroznětína - začátek
v 9.00 od kostela sv. Michaela
v Ostrově, v 11.30 – Hroznětín, poutní
mše svatá

TIP pro cyklo: 30. července – cyklopouť Boží Dar – Ostrov
Po cestě mohou cyklisté navštívit
jednotlivé kostely, které pro ně budou
v tento den speciálně otevřeny.
10.00 až 12.00 – kostely v Horní
Blatné a Abertamech
11.00 až 13.00 – kostel v Perninku
11.30 až 13.30 – kostel v Hroznětíně
12.00 až 15.00 kostely v Ostrově
(kostel sv. Michaela, klášterní kostel
Zvěstování Panny Marie a hřbitovní
kostel sv. Jakuba Většího)
Aktuální a podrobné informace
na farnostostrov.cz

Knihovna latinské
školy v Jáchymově
Ve sklepních prostorách radnice si
lze prohlédnout unikátní expozici
starých tisků a rukopisů s názvem
„Knihovna latinské školy". Sbírka,
která v Jáchymově vznikla v době
rozmachu těžby stříbra v 16. století,
obsahuje hlavně odborné publikace
z různých oborů. Součástí expozice
je
také
knihařská
dílna
a hudební místnost, ve které je
umístěna největší kniha sbírky –
renesanční zpěvník.
Královská mincovna Jáchymov
Současná muzejní expozice zvaná
„Jáchymov v zrcadle času" má
celkem 15 sálů ve dvou podlažích
a je vybudována v renesanční
budově někdejší Královské mincovny z roku 1536. Atrakcí muzea je
velkoplošný pohyblivý model krušnohorských
důlních
prací
v 16. století. Návštěvník může též
nahlédnout do expozice mapující
pracovní tábory na Jáchymovsku po
roce 1948.
Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské
Muzeum je věnované největšímu
leteckému boji 2. světové války nad
Českou republikou. Expozice sestává z trosek havarovaných letounů,
výstroje a uniforem letců, modelů
letadel a diorámat, desítek historických fotografií a dokumentů.
Chronologicky seznamuje nejen
s průběhem bitvy a osudy jejích
účastníků, ale také s leteckou
válkou 1939-45. Každoročně ve
výročí bitvy muzeum organizuje
setkání veteránů a celodenní
program pro veřejnost.
Muzeum rukavičkářství
Abertamy
Výstavu v současné době tvoří asi
300 exponátů. Uvidíte zde vše
podstatné, co souvisí s výkonem
řemesla rukavičkáře, tedy speciální
vysekávací stroje, železa a další
nářadí. Dále pak různé druhy usní,
rozličné vzory rukavic a podšívek
a samozřejmě speciální rukavičkářské šicí stroje.
Klášterní areál Ostrov
– Posvátný okrsek
V klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie si lze prohlédnout
expozici Církevní umění západního
Krušnohoří s doprovodnou výstavou Zničené kostely na Karlovarsku.

Expozice ostrovského porcelánu
Ve Dvoraně zámku a v Letohrádku
najdete cenné expozice ostrovského
porcelánu, které jsou součástí
mezinárodního
projektu
Cesta
porcelánu / Porzellan Strasse. Ta
vede více než 20 místy v západních
Čechách a Bavorsku a ilustruje
významnou historii porcelánek,
které dosahovaly v 19. a 20. století
světového významu.
Muzeum těžby rud Horní Blatná
Stálá expozice je věnována dějinám
těžby a zpracování cínové rudy
v okolí krušnohorských městeček
Horní Blatné a Božího Daru.
Muzeum Boží Dar
Expozice
vlastivědného
muzea
v Božím Daru pojednává o historii
nejvýše položeného města ve střední Evropě. Mezi exponáty naleznete
selskou jizbu s předměty denní
potřeby minulých století, krušnohorské minerály, modely rozhleden
na Klínovci a na Fichtelbergu,
vánoční betlémy.
Jan Becher Muzeum Karlovy Vary
Muzeum se nachází na místě, kde
byla v roce 1867 postavena první
továrna. Kromě expozice historických exponátů spjatých s becherovkou navštívíte během prohlídky
některé z původních výrobních
a sklepních prostor. Rezervace vstupenek nutná předem.
Muzeum Moser Karlovy Vary
V muzeu se seznámíte s historií
rodinné sklárny, která se stala dvorním dodavatelem královských dvorů
a dodnes úspěšně zachovává bohatou tradici výroby uměleckého skla.
Návštěvnické centrum Thun
V prostorách porcelánky Thun 1794,
a. s., v Nové Roli najdete expozici
koncipovanou jako Porcelánový
příběh, která zohledňuje technologický proces výroby porcelánu od
úpravy hlavní suroviny – kaolinu až
po finální výrobek.
Muzeum Horní Slavkov
Expozice muzea se nachází v renesančním
měšťanském
domě.
Součástí expozice je unikátní měšťanská černá kuchyně v přízemí
domu. Prohlédnete si zde také expozici bývalého špitálního kostela sv.
Anny v Horním Slavkově či mineralogie.
Hornické muzeum Krásno
Muzeum je situováno na místě
historického cínového dolu Vilém.
Lze zde navštívit ukázkovou štolu,
expozici důlní dopravy, výstavu
báňského záchranářství a jednu
z nejstarších důlních trafostanic
u nás. Je možné vyzkoušet jízdu
důlním vláčkem.

Krásno
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Am Schwefelbach
přírodní koupaliště

Německo

INFOCENTRA
bobová dráha

Potůčky
Tržnice

Rolava
bývalý zajatecký
tábor Sauersack

Lesopark Pernink
Obnovený lesopark je významnou
přírodní památkou, která zde vznikla
v období mezi světovými válkami.
Zřejmě nejzajímavější částí lesoparku
je „šnekový kopec“. Vznikl po vzoru
podobné zahradnické zajímavosti
v kroměřížské Květné zahradě.

cínový důl
Rolava

Boží Dar

rozhledna,
trail park,
lanové centrum

Horní Blatná

Plešivec
Rukavičkářské
muzeum

Pernink

Nové Hamry

muzeum, Boží vyhlídka,
Ježíškova cesta, Boží trail

Muzeum
Královská
mincovna

štola
Kryštof

Hauenštejn
Středověký strážní hrad na tajuplném místě
nabízí jedinečný výhled z věže a pořádá
skvělé kulturní akce. Nenechte si ujít třeba
noční prohlídku s výkladem. Na hradě se
pořád něco děje! Je to hrad s velkým H.

Aquacentrum Agricola
se Saunovým dolem

Rudá věž
smrti

altánek Gloriett
Klášterní areál –
Posvátný okrsek

židovský hřbitov

zámek
Ostrov

Děpoltovice
Tatrovice
Děpoltovický
rybník

vodní nádrž Tatrovice

Nová Role
Návštěvnické centrum
porcelánu Thun

Dolní Nivy

Chodov

Novorolský
rybník

KV Arena

Muzeum
becherovky

Karlovy
Vary
Klub vodáků KV

Nové Sedlo

Ostrov

Městské
koupaliště
Ostrov

Obora

Svatý Linhart

Kyselka

Památný
strom
Körnerův dub

Dalovice

Půjčovna
lodí - TeRi

Medard

Dronte

Sokolov

U Barona

Staré Sedlo

hrad,
vodácké tábořiště

popraviště na
Šibeničním vrchu

koupaliště
Michal

Horní
Slavkov

rozhledna
Krudum
HOGAN u Šabiny
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Březová

Hornické
muzeum
Krásno

Krásenský
vrch

Sorela náměstí

hrady,
zámky,
zříceniny

lázně,
wellness

muzea,
expozice

bazény,
koupaliště

kostely,
kláštery
vyhlídky,
rozhledny
doly,
štoly

vodácká
tábořiště
restaurace,
občerstvení

Legenda

všeobecných ikon

Andělská hora a na ní zbytky romantické
středověké zříceniny hradu Engelsburg
leží nedaleko KV. Byla oblíbeným výletním
místem karlovarských lázeňských hostů.

zřícenina

Super! Mapu můžeme
brát s sebou, ať máme
přehled.

Dům kultury Ostrov
Mírové nám. 733
ic@dk-ostrov.cz
724 509 287
icostrov.cz
Pernink
Obecní úřad Pernink
podatelna@pernink.eu
353 892 491
Potůčky
Potůčky č. p. 85
infocentrum@potucky-obec.cz
353 892 882
potucky-obec.cz
Nejdek
náměstí Karla IV. 241
infocentrum@nejdek.cz
353 240 135
nejdek.cz

Hubertus

Loket

Hroznětín
Městské společenské centrum
knihovna.hroznetin@cmail.cz
353 618 205
mestohroznetin.cz

Ostrov
Zámek Ostrov
Jáchymovská 1
ic@ostrov.cz
354 224 950
icostrov.cz

Dubina

Andělská Hora
zámek Sokolov

Velichov

Horní Blatná
Městský úřad Horní Blatná
infohorniblatna@volny.cz
773 221 189
horni-blatna.cz

Jáchymov
Městský úřad Jáchymov
ic-jachymov@volny.cz
353 811 379, 725 356 693
mestojachymov.cz

Vojkovice

Disgolfové hřiště
Tři rybníčky
u Velichova

Hájek

Stráž
nad Ohří
Ve Mlýně

Ekocentrum

přírodní lanové
centrum a obora
se zvířaty

vyhlídka Pískovec II
na lom Družba

Borecké rybníky
s discgolfem

rozhledna Bučina

Návštěvnické
centrum Moser

Vintířov

Statek Bernard

Horní hrad
Hauenštejn

Na Špici

rozhledna
Diana
s lanovkou

Jezero Medard
U obce Svatava u Sokolova se rozkládá
umělé jezero, výsledek rekultivačního
a revitalizačního projektu s cílem oživit
krajinu postiženou těžbou uhlí v bývalých
lomech Medard a Libík. Vede kolem něj
cyklostezka - kdo chce, může si na kole
jezero o obvodu 12 kilometrů objet klidně
celé.

Meluzína

rozhledna
Pajndl

jízdárna Pegas

Vyhlídka Chodaublick na Liščím kopci - 616 m n. m.
U obce Tatrovice se k nebi vypíná Liščí kopec. Hora
s nadmořskou výškou 616 metrů nabízí hezké výhledy do širokého okolí. K hoře se váže celá řada
pověstí. Např. ta o pokladu ukrytém v jejím nitru.

Klínovec

Štola č. 1

Abertamy
Městský úřad Abertamy
infoabertamy@seznam.cz
774 485 111
mesto-abertamy.cz
Boží Dar
Městský úřad Boží Dar
info@bozidar.cz
603 539 020
bozidar.cz

Krásný
Les

Hroznětín

vrch Měděnec
- vyhlídka

lanovka z Jáchymova
a rozhledna, trail park

latinská
knihovna

Lázně
Jáchymov

lanovka ze Pstruží,
trail park

Nejdek

Muzeum největší
letecké bitvy nad
Krušnohořím
ve 2. sv. válce

Měděnec

Jáchymov

Plešivec

NEJDECKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
I kdyby to měl být jediný důvod, proč se máte
vypravit do Nejdku, udělejte to. Nejdecká křížová
cesta je unikát, který za to stojí. Je výjimečná svou
délkou 1 600 m, ale také polohou. Najdete ji na
Křížovém vrchu, přímo nad samým centrem
města, a po zvolna stoupající cestě potkáte 14
opravených kapliček připomínajících ukřižování
Ježíše Krista. Historie této křížové cesty ale sahá
mnohem hlouběji.

nejdelší zavěšená
skluzavka Fly-Line

důl
Mauritius

Abertamy

Lesopark

Přebuz

lanovka
na Fichtelberg

Vlčí jámy
- bývalý cínový důl

Kovářská

Oberwiesenthal

štola
Johannes

rozhledna
Blatenský vrch

Fichtelbergbahn

Karlovy Vary
REGION CARD
Držitel karty může bezplatně či se
slevou navštívit 80 památek a atrakcí
v Karlovarském kraji (galerie, muzea,
historické památky, sportovní a plavecké areály a další místa). Výše slevy
a aktuální přehled míst jsou uvedeny na
webových stránkách.

karlovyvarycard.cz

Karlovy Vary
Lázeňská 14
infocentrum@karlovyvary.cz
355 321 176
karlovyvary.cz
Sokolov
Městský dům kultury Sokolov
5. května 655
info@mdksokolov.cz
359 808 729
mdksokolov.cz
Cheb
Jateční 476/2
infocentrum@cheb.cz
354 440 302
tic.cheb.cz
Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
icklasterec@muklasterec.cz
474 359 687
klasterec.cz
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Hrady, zámky
a zříceniny

Rozhledny
a vyhlídky

Andělská Hora
Hradní zřícenina z přelomu 14. a 15.
století na vrcholu čedičové homole
se nachází nad stejnojmenným městečkem, asi 8,5 km od Karlových
Varů po silnici směrem na Prahu.
Jádro stavby tvořil vnitřní nebo též
horní hrad na nejvyšším místě skalnatého hřebenu. Volně přístupno.

Ostrovský zámek a Palác princů
Zámek je sídlem městského úřadu
a informačního centra. Budova je
přístupná veřejnosti a nabízí
3 unikátní expozice: Ostrovský
porcelán světoznámé porcelánky,
Šlechtický rod Šliků na ostrovském
panství a Zámeckou zahradu
v proměnách času – kdysi 8. div
světa. Všechny stojí za to vidět! Palác
princů je sídlem městské knihovny,
ale lze ho navštívit a prohlédnout si
zajímavé prostory.
icostrov.cz/zamek-ostrov
Hasištejn
V majestátní zřícenině Hasištejna lze
po celý rok navštívit stylovou restauraci. Hrad je romanticky usazený
mezi svahy Krušných hor nedaleko
Kadaně. Gotický hrad ze 14. století je
poměrně zachovalý a palác i dominantní věž nabízejí výhledy do kraje.
hasistejn.cz

Zámek Sokolov
V zámku najdete muzeum, které láká
například na figurínu neandertálce
a model malého mamuta. Ve sklepeních najdete sokolovský poklad se
šperky mnohamilionové hodnoty.
Rekonstrukcí sklepení se odkryly
i objevené nápisy vězňů z 16. a 17.
století a zachovalá renesanční
koupelna.
sokolov.cz/mesto/pamatky/sokolovsky-zamek-26466
Hrad Loket
Hrad se tyčí na skále nad řekou Ohří.
Příznivci tajemných příběhů a záhad
si přijdou na své. Na nádvoří hradu
se roku 1422 objevil velký kámen.
Zkoumali jej nejprve alchymisté
a mudrcové, později vědci a geologové. Je to nejstarší známý meteorit na
světě.
Přírodní amfiteátr nabízí
během léta různé koncerty.
hradloket.cz
Státní hrad a zámek Bečov
Soubor výjimečných historických
a uměleckých architektur, zahrnuje
gotický hrad, renesanční palác
a barokní zámek. Od roku 2002 je
v trvalé veřejné expozici unikátní
románská
ostatková
schránka,
relikviář sv. Maura. Je to druhá
nejcennější zlatnická památka České
republiky.
zamek-becov.cz

Naučné stezky
TIP: Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy – chcete vidět místo, kde je
sníh i v létě?
Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí jámy je okruhem začínajícím i končícím
v Horní Blatné. Okruh měří necelých 5 km a je na něm rozmístěno 7 informačních tabulí s českým a německým textem. Zaparkujete na náměstí.
Z první tabule se dozvíte základní informace o obci, vydáte se k bývalému dolu
Konrád a odtud je blízko k Blatenskému příkopu. Z rozhledny Blatenský vrch
se pokocháte výhledem do krajiny. Z Blatenského vrchu sejdete k Ledové
jámě – 15 m hluboké propadlině dolu Jiří, v níž se drží sníh i v létě. Odtud už
dojdete k Vlčí jámě, která vznikla propadnutím dolu Wolfgang, jenž byl jedním
z největších dolů v okolí. Ve svém nejhlubším místě dosahoval hloubky až 85
metrů. Ledová jáma a Vlčí jáma společně tvoří přírodní památku
s názvem Vlčí jámy.
- Naučná stezka Poohří
- Ježíškova cesta
- Stezka Krušnohorských pověstí
u Plešivce

Židovský hřbitov v Hroznětíně
Tuto chráněnou kulturní památku najdete
nedaleko centra města. Je jednou ze
zastávek naučné stezky Hroznětínská
zastavení. Existoval pravděpodobně již
v 15. století, odkdy je v Hroznětíně doloženo židovské osídlení. Za druhé světové
války byl poničen nacisty. Na ploše 0,44 ha
se dochovalo kolem 300 náhrobků,
z nichž nejstarší pochází z let 1684 a 1690.
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Mnoho dalších stezek
najdete v E-průvodci
skhz.cz/pruvodce

Klínovec
Na Klínovci, ve výšce 1 244 m n. m.,
stojí nejvýše položená rozhledna
Krušných hor, která je zároveň
pátou nejvýše položenou rozhlednou v Čechách. Výhodou je také
snadná dostupnost, až na samotný
vrchol Klínovce lze vyjet autem
nebo využít jáchymovskou lanovku
Prima Express.
Boží vyhlídka
Dřevěná
trámová
konstrukce
vyhlídky je opláštěná nerezovými
šablonami se dvěma velkoplošnými
vyhlídkovými okny. Tuto rozhlednu
neobvyklého tvaru najdete na
Božím Daru u horní koncové stanice
lyžařského vleku za hotelem Praha.
Plešivec
Po zdolání 66 schodů na šestnáctimetrovou rozhlednu z roku 1895,
která se tyčí na 1 028 m vysokém
kopci Plešivec, se z jejího ochozu
otevře nevídaný, neopakovatelný
rozhled do okolí.
Blatenský vrch
Rozhledna se nachází asi 2 km od
Horní Blatné, leží na trase dvou
oblíbených naučných stezek Vlčí
jámy a Blatenský příkop. Na vrchol
rozhledny je to 85 schodů a poskytne překrásný pohled na Krušné
hory z celkové výšky 1 044 metrů
nad mořem.
Vrch Mědník
910 metrů vysoká hora nedaleko
Klášterce nad Ohří. V minulosti se
zde hojně těžila železná ruda, takže
samotný vrch je doslova prošpikován štolami. Pod jižním svahem
hory se rozkládá bývalá hornická
obec Měděnec.
Bučina nad Kyselkou
Rozhlednu nechal na kopci Bučina
(582 m n. m.), asi 1,5 km od Kyselky,
vystavět kolem roku 1880 Heinrich
Mattoni. Na vyhlídkový ochoz, který
je ve výšce cca 10 metrů od země,
se lze dostat po překonání 62
schodů.
Altánek Gloriett
Kamenné návrší nad Hroznětínem
zdobil už na přelomu 19. a 20. století
altánek. O jeho historii se toho
mnoho neví, jen to, že v 50. letech
minulého století vyhořel a zbytky
stavby strhl velký vítr. Od května
roku 2018 tu ale stojí altán nový.
Rozhledna Pajndl
Kamennou rozhlednu nechal vystavět v letech 1895-1897 Nejdecký
krušnohorský spolek na zalesněném Tisovském vrchu (977 m n. m.),
asi 3,5 km od Nových Hamrů. Je
čtvrtou nejvýše položenou rozhlednou v Krušných horách. Měří 24
metrů a na vyhlídkovou plošinu
rozhledny vede 114 schodů.
Rozhledna Diana
Karlovy Vary jako na dlani si lze
prohlédnout z rozhledny Diana.
Nabízí pohled nejen na historické
centrum lázeňského města a okolí,
ale také na vrcholky Krušných hor

a Slavkovský les. Na ochoz ve výšce
35 metrů nad okolním terénem se
můžete dostat po 150 schodech,
popřípadě se pohodlně nechat
vyvézt výtahem.
Vyhlídka v Bečově nad Teplou
Na nejvyšším bečovském kopci
Zlatém vrchu je umístěn desetimetrový a 2,5 tuny vážící kříž. Vznikl
v rámci kovářského sympozia,
dostal název „Dotýkat se nebe“ a jde
o největší kovaný kříž v celé republice. Místo poskytuje nádhernou
vyhlídku na městečko a zámek
s hradem.
Popraviště na Šibeničním vrchu
Naproti městu Horní Slavkov se
nachází v nadmořské výšce 643
metrů kopec zvaný Šibeniční vrch.
Na jeho vrcholu stojí vzácná památka z období středověku, jedna
z nejzachovalejších šibenic u nás.
Jedná se o velice zajímavou stavbu
s kruhovou, přes dva metry vysokou
podestou.
Rozhledna Krudum
Nachází se na stejnojmenné hoře
835 m. n. m v blízkosti Horního
Slavkova. Věž ocelové konstrukce je
vysoká 60 m, s plošinou ve výšce
29,5 m. Na rozhlednu nelze stoupat
za silného větru, při bouřce nebo
námraze.
Rozhledna Krásenský vrch
Patří k nejkrásnějším rozhlednám
u nás. Unikátní tvar pětadvacetimetrové věže má spirálovité schodiště,
které se neobvykle vine po vnějším
obvodu. Rozhlednu najdete u městečka Krásno uprostřed Slavkovského lesa, měří 25 metrů a nahoru
vede 120 schodů.
Meluzína
Na dohled od Klínovce, a přece
zcela mimo zájem naprosté většiny
turistů se nachází krušnohorská
tisícovka (1 091 m n. m.) – bezesporu nejkrásnější a nejdivočejší vrchol
celé centrální části pohoří –
Meluzína. Skalnatý vrchol leží
2,5 km jihovýchodně od obce Háj.
A připravte se na to, že název Meluzína nemá pro nic za nic – fakt to
tady dost fučí.

Veď mě dál,
cesto má!
Co je záchranný bod
a jak ho poznáte?
V případě potřeby pomoci se v Krušných horách
lze mimo jiné orientovat i podle několika funkčních systémů značení.
Co tedy dělat, když se dostanete do potíží?
1. Snažit se být po celou dobu svého výletu
zorientovaný a mít představu, kde se nacházím.

Možná tady nemáme tak vysoké hory, moře a okázalé přírodní úkazy, za
kterými by se hrnuly davy z celého světa. Je to tu ale takové hezké, české.
Mnohde malované jako od Lady. V kostce je tu ale vše. Hory, jezera, přehrady,
národní park s nedotčenou přírodou, skály, hrady, zámky, sopky, i kousek té
pouště by se tu našel. A proto nás i vás cestování právě tady tolik baví! Krušné
hory jsou navíc hory obestřené tajemnem. Přispívají k němu husté lesy, rašeliniště a močály, k nimž se vážou různé tajemné příběhy. Tak pojďte vyrazit
a všechno to na vlastní „nohy“ prozkoumat.

2. Ideálně mít ve svém telefonu nainstalovanou
aplikaci Záchranka – v případě požádání
o pomoc cestou této aplikace se horské službě
a záchranné službě zobrazí vaše pozice.

INFO KIOSKY

Něco, co si prostě musíte
vyzkoušet!
40 vizualizací o historických zajímavostech Krušnohoří pomocí virtuální a augmentované reality. Navštivte
Ostrov, Jáchymov, Abertamy, Boží
Dar, Loučnou pod Klínovcem,
a pokud chcete pilovat němčinu,
tak i Breitenbrunn a Annaberg-Buchholz. V turistických infocentrech těchto měst si zapůjčíte tablet

Mobilní aplikace,
díky které budete
mít kulturní akce
v regionu
přehledně
jako na
dlani.

infokiosek.eu

3. V případě, že se nacházím u rozcestníku nebo
tzv. „trauma“ bodu nebo v jeho blízkosti, tak
nahlásit jeho číslo. Systémů značení existuje
hned několik, z těch nejpoužívanějších jsou to
tzv. KK kódy, což jsou číselné kódy na rozcestnících Klubu českých turistů (zimní oranžové
značení), případně stačí dispečerovi horské
služby či záchranné služby nadiktovat i název
rozcestí. Dalším systémem jsou „trauma“ body
KVxx, SOxx atd. Zjednodušeně je tento systém
bodů řešen územně dle daných okresů – Karlovy
Vary, Cheb, Sokolov. V případě, že opět tento kód
nahlásíte dispečerovi, bezpečně nalezne, kde se
právě nacházíte. Třetím systémem je systém
tzv. „V punktů“, např. V155, zde se jedná o česko-německý systém záchranných bodů. I s odkazem na tyto body vás dispečer dokáže lokalizovat.

Horská
služba

Policie
ČR

Městská
policie

Záchranná
služba

Hasiči

Jednotné evropské
tísňové volání

1210
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156

155

150

112

Na Krusnohorskeutulny.cz naleznete možnosti přespání
zdarma - herberky, turistické přístřešky, bivaky, útulny, vodní
zdroje a další místa vhodná k noclehu například ve stanu.

Po naučných stezkách
s virtuálním průvodcem

a s jeho pomocí objevíte Znovuoživené Krušnohoří. V Ostrově vás nechá Zámecký park nahlédnout do 17. století a doby své největší krásy,
v Jáchymově před Radium Palacem Marie
Curie-Skłodowská povypráví o svém objevu
radia atd. Zabavíte sebe i své děti. Zkrátka
nahlédnete tak trochu moderně do historie.

zivehory.cz

„Desatero“
cool výletníka
#nejsemprase

nejsemprase.cz

Klub českých turistů 8. 10. 2022 (21. ročník)
Tradiční pochod o jáchymovský tolar
Pořádá: KČT, odbor Slovan Karlovy Vary ve
spolupráci s Informačním centrem Jáchymov
trasy: PT 12 a 25 km, start: Jáchymov - radnice od 8.00 do 10.00 hodin, cíl: Jáchymov radnice do 17.00 hodin, informace: RNDr.
František Wohlmuth, Klínovecká 966/2, 363
01 Ostrov
603 209 270 / fjw@volny.cz / kctkvary.cz

Pokud si chcete zpříjemnit túry po regionu a motivovat i děti k delší chůzi, určitě neváhejte a stáhněte
si do mobilu aplikaci GEOFUN. Získáte virtuálního
průvodce, který danou oblast výborně zná, a po
cestě si budete hrát a plnit různé úkoly.
Tak například s unikátním 12kilometrovým vodním
dílem Blatenský příkop vás seznámí prapotomek
stavitele Stephana Lenka. Sám Ježíšek seznamuje
děti se zapeklitými úkoly na své cestě na Božím
Daru. V Sadově můžete zavítat do Porcelánového
království a vysvobodit skřítka Porcelánka Kousek
vedle, v Dalovicích u Karlových Varů, provází
zámeckým parkem básník Theodor Körner, po
němž je pojmenován místní památný dub, jehož
stáří je odhadováno na 700 let, nebo vás na nevšední
špacírek pozve místní šlechta. V Karlových Varech
se můžete projít s Karlem IV. nebo Davidem Becherem. Budete-li mít čas si zajet kousek dál, tak další
tři hry jsou situovány v Chebu a jeho blízkosti. Přímo
městem provází duch Albrechta z Valdštejna, který
zde byl zavražděn a příležitostně na hradě straší. Za
bílým jelenem na pohodovou procházku vás zve na
Kladskou princ Otto a po stopách dinosaurů se ve
Skalné můžete vydat s lovcem Evženem. Na opačné
straně našeho regionu se pak v Jirkově hledá kmotr
a v Klášterci nad Ohří sochař, který dokončí umělecké dílo.

Google Play

App Store

Zneužití linek
tísňového
volání je trestné

Pernink – Abertamy – Plešivec
Historie a zajímavosti obcí Pernink a Abertamy

délka trasy 10 km
převýšení 247 m,
časová náročnost
4,5 hodiny

Doporučené
zastávky:

Pernink – druhá
nejvýše položená
žst. v ČR,
Lesopark, Krušnohornická NS,
Kontribučenská
sýpka ze 17. století
v centru obce,
Perninské rašeliniště, Abertamy,
vrchol Plešivce.
mapy.cz/s/fesupebozu

Objevte Krušné hory po
méně známých cestách
Krušné hory představují ideální terén pro
horskou turistiku – trekking a nordic walking.
Naleznete zde nespočet tras odhalujících
krásné lesy, rázovitou architekturu, údolí
divokých řek nebo horské louky s dechberoucími výhledy, které vás donutí se sem znovu
a znovu vracet. Ty nejhezčí trasy, které skrz toto
tajuplné pohoří vedou, se rozhodli ukázat
průvodci v projektu Great Walks (autor Petr
Mikšíček). A protože Great Walks znamená
v překladu Velké pěší trasy, musí být vícedenní.
Pokud dáváte přednost vícedenním výletům
s batohem na zádech, rozhodně se inspirujte,
kam vyrazit. Greatwalks.cz
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Stezky Via Czechia
v západním Krušnohoří...
... představují ucelený, důkladně zmapovaný a podrobně popsaný systém
nejdelších turistických a poutních dálkových tras v České republice. Celkem
4 trasy jsou vyznačeny samostatně pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo
zimní turistiku na lyžích. Celková délka všech tras činí 7 170 km. Trasy Severní stezka a Jižní stezka přecházejí celou Českou republikou od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, sledují převážně státní hranici a překračují nejvyšší
vrcholy pohraničních hor.
Z celkem 1 058 kilometrů celkové délky Severní stezky prochází stezka naší
oblastí mezi Jelením vrchem a Božím Darem v délce přibližně 27 kilometrů.
Trasu můžete projít pěšky, na kole nebo i na lyžích, protože stezky Via Czechia
jsou vyznačené samostatně pro všechny tyto tři způsoby pohybu v přírodě.
Začátek i konec části Severní stezky vedoucí přes Krušné hory jsou dobře
přístupné veřejnou dopravou – do Kraslic vede železniční trať ze Sokolova.
Zejména centrální a východní část Krušných hor jsou typické menší hustotou
ubytovacích míst a další infrastruktury, vyplatí se tedy zajistit si předem
noclehy, případně mít s sebou dostatečné zásoby potravin. Pokud nemáte
více času než jeden den, nabízí se na projití tohoto nádherného krušnohorského úseku pátá etapa Severní stezky spojující Horní Blatnou a Boží Dar.
Délkou relativně snadná etapa měří 18 kilometrů a vede téměř celá po červené turistické značce a zároveň po trase Antona Günthera, pojmenované po
písničkáři a lidovém básníkovi z Božího Daru. Trasa prochází jednou z nejvýše
položených a nejzajímavějších oblastí Krušných hor, a nabízí se tak dostatek
času na klidnou prohlídku zajímavostí po cestě – ať už jsou to opuštěné doly
u Bludné, cínový důl Mauritius nebo Božídarské rašeliniště.
A co vše cestou uvidíte? Mezi hlavní zajímavosti patří přírodní památka Vlčí
jámy, rozhledna na Blatenském vrchu, občerstvení Červená jáma, důl Mauritius v Hřebečné nebo naučný chodník přes rezervaci Božídarské rašeliniště.
Projdete také kolem naší nejvyšší sopky, kterou je 1 115 metrů vysoký Božídarský Špičák. Putování končí v Božím Daru, nejvýše položeném městě
v ČR. Na uvedených odkazech najdete mnoho informací, které na vlastní kůži
prověřil autor tohoto projektu Jan Hocek.
viaczechia.cz/severni-stezka/ - interaktivní mapa stezky
viaczechia.cz/pratelska-mista/ - občerstvení, ubytování a další
viaczechia.cz/itinerar/ - průvodce na cestu

Velká dobrodružná hra pro malé i velké – stopovací
hry pěšky, na kole nebo autem. Hry bez mobilu. To
je výzva, nemyslíte? Odhalte identitu tajemného
Fantoma stříbrné štoly v Jáchymově nebo zjistěte,
jaké tajemství skrývá železná kniha v Ostrově. Na uvedeném odkazu najdete
informace o náročnosti trasy a počtu úkolů. Stačí si jen v příslušném infocentru koupit průvodce hrou a můžete začít.
trippercz.com

TRIPPER

Hauenštejn neboli Horní hrad
býval vždy „Perlou Poohří“

Hrad a zámek Horní hrad vás zve k romantickému
pobytu! Jsme rodinný hrad, který všem romantikům rád
nabídne své komnaty k přenocování, dobrou hradní kuchyni i několik společenských sálů pro jakékoliv individuální
využití. Útočiště u nás najdou páry, rodiny s dětmi, party
a skupiny, svatby, narozeniny, firmy, školní výlety - jednodenní, pobytové i školy v přírodě, programy pro zájezdy
seniorů, pravidelné celodenní kulturní akce typu sokolnictví, dětských dnů, uměleckých sympozií, noční prohlídky
a tematické, jako např. Chvála medu, či bitevní, jako „Horní
hrad pod palbou“. Nabízíme bezmála 100 lůžek pro pobyty
krátkodobé i delší. Dále pak celodenní stravování, dětský
koutek, gotickou věž, kapli i sklepení, strašidelné ÚV sklepení, desítky komnat, výstavy, botanickou zahradu s arboretem, rozlehlý park a zejména romantické ubytování.
Přijeďte za námi, těšíme se na vás.
Otevřeno máme celoročně a každodenně.
777 028 820 / 353 541 287 / 774 055 529
hornihrad@seznam.cz
hradniceladka@hornihrad.cz

hornihrad.cz
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Ta noční prohlídka
je bezva zážitek!

Ze sedadla
motorky
Říká se, že nejhezčí pohled na zem je ze sedla koně. Co to tedy zkusit
ze sedadla motorky? Zveme vás na malý motovandr s MOTOWANDEREM.cz.
Čeká vás vydatná dávka zatáček, strmých výjezdů a prudkých sjezdů, završená dobytím nejvyššího bodu Krušných hor.
Délka trasy - 169 km, čas trasy – 3:30 hod., start – čerp. stanice EuroOil na
silnici č. 13 v Prunéřově. Cíl – zámek Ostrov, směr trasy – Prunéřov – Měděnec – Kovářská – Jáchymov – Pernink – Ostrov. Stoupání – 3 746 m, klesání –
3 727 m. Zajímavosti – muzeum Kovářská, Horní hrad, rozhledna Klínovec,
důl Mauritius.
Etapa vás provede klikatými silnicemi západní částí Krušných hor a jejich
podhůřím. Během této trasy se vrátíte v čase k dramatickým momentům
letecké bitvy nad horami z roku 1944, navštívíte místa středověkých štol
a nebudou chybět hrad Hauenštejn a zámek Ostrov. O daleké rozhledy do
kraje se postarají kamenné sfingy a rozhledna Plešivec.

Modlitba motorkáře
Bože, můj Otče,
svoji motorku musím řídit já sám,
Ty však řiď mé srdce a mou mysl,
abych se bezohledně nesnažil dostat
vždy vpřed, abych neriskoval příliš
rychlou jízdou, dej mi klidnou mysl,
bdělý zrak a pevnou ruku.
Připomínej mi často, že ohrožení
života, ať mého, či druhých,
je příliš velká cena za moji lehkovážnost. Pošli mi svého anděla, ať mne
provází na všech mých cestách,
a moje cesta životem ať
jednou skončí u Tebe.
AMEN

podrobnosti
trasy na QR

TIP NA ZASTAVENÍ: Udělejte odbočku a navštivte Sauersack
(bývalý zajatecký tábor a cínový důl Rolava)
Hroznětín – Merklín – Hroznětín délka - 9 km, převýšení 226 m,
časová náročnost 3 hodiny
mapy.cz/s/nogufolaka
Jáchymov – historie a současnost délka - 10,5 km, převýšení - 92 m,
časová náročnost 4-5 hodin
mapy.cz/s/kekeretomo

Těšíš se na
Hubertus?
Já nemyslím kabát,
ale peřej.

Chceš mi ho
koupit?

AHOOOOJ

Řeka Ohře pramení v Německu a na české území vstupuje u zaniklé obce
Pomezná, ze které se zachovala pouze ruina věže a hradu. Přes Cheb,
Kynšperk nad Ohří, Sokolov, přes přírodní památku Údolí Ohře a Loket přitéká
do Karlových Varů a pokračuje přes Kyselku, Velichov, Vojkovice, Stráž nad
Ohří a Boč do Ústeckého kraje. A každé z těchto míst stojí za zastávku.
Kolem řeky je osazeno 69 informačních cedulí v českém, německém a anglickém jazyce. Cedule informují o tom, kde se právě vodák nachází, jaké kulturní
památky a zajímavosti (přírodní, historické aj.) jsou v okolí, u obcí jsou údaje
o samotné obci, uvedeny jsou i informace o možnosti ubytování. Informace
o jezech či jiných překážkách, ke kterým se blížíte, a o tom, jak je nejlépe
překonat. Na řece je dostatek tábořišť, hospod a také doprava je jednoduchá
po silnici i železnici.
Prý nejkrásnější úsek celé řeky začíná v Karlových Varech a končí v Perštejně.
Tak si sbalte potřebné a hurá na vodu!
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Jednodenní výlet

Karlovy Vary - Radošov
Délka: 18 km
Průměrná doba plavby: 5 hod.
Mírně tekoucí proud a občasné peřeje nízké
obtížnosti zvládnou i začátečníci.
Důležité body na cestě - Zhruba po 300 m po
vyplutí z loděnice Rafting Ohře je jez
u Solivárny. Po šesti kilometrech přijedete
k poslední peřeji na Ohři, kde se ještě konají
závody ve vodním slalomu. Peřej sjíždějte
středem proudnice. Na levém břehu se
nachází tábořiště Hubertus. Po dalších 6 km
je hospoda Dubina, pod kterou je další jez.
Ten je sjízdný u levého břehu, ale nedoporučuje se ho sjíždět s nafukovacími plavidly
(hrozí proříznutí). Poté řeka mírně zrychlí
a čekají vás peřeje mírné obtížnosti. Kilometr
pod bývalými lázněmi Kyselka, na začátku
obce Radošov, se nachází kemp Na Špici
(pravý břeh), kde je cíl vaší plavby.

Půjčovny lodí

Rafting Ohře, na lodi i koloběžce
ohre.putzer.cz / ohre@putzer.cz / 606 902 310

Rafting Ohře se připravil na novou sezónu. Jak říká Martin Sykora, ostřílený
vodák: Čas plyne jako voda v řece a rázem tu máme novou letní sezónu. U nás
v Rafting Ohře jsme v zimě rozhodně nezaháleli a jako každý rok jsme mimosezónní čas věnovali plánování, přípravám a inovacím. Tato část práce je za
námi a my můžeme představit některé zásadní novinky a inovace, které jsme
pro klienty půjčovny lodí Rafting Ohře nachystali.
První, s čím přijde zákazník do styku, než se vydá sjet naši krásnou řeku, je
náš firemní web a rezervační systém, který je pro klienta od objednání k zaplacení jednodušší a přehlednější. Pro snadnou orientaci a plánování trasy výletu
slouží interaktivní mapa.
Pro letní sezónu došlo také k plánované obměně a modernizaci naší flotily
lodí.
Můžete si vybrat ze široké nabídky dvoumístných, trojmístných kánoí, které
jsou populární pro výlety s dětmi. Dále pak máme nafukovací kánoe, rafty pro
vícečlenné skupiny a v neposlední řadě kajaky. Pro velký zájem došlo také
k navýšení počtu koloběžek, které budou nově
k zapůjčení i v našem Retrokempu v Tršnici. Zde
bylo pro návštěvníky vybudováno nové sociální
zázemí.

Zajímavost v cíli u jednodenního výletu
Radošovský dřevěný most
Historická památka, kterou musíte na své cestě
po Ohři vidět! Jeden z nejstarších dřevěných
mostů ve střední Evropě je zapsán v rejstříku
památek a nachází se v Radošově u Kyselky.

Co potřebujete s sebou

Ostřílení vodáci: loď, pádlo, kartáček na zuby, celtovinu, plavky
Ostatní: barel, stan, karimatku, spací pytel, obuv do vody, pokrývku hlavy,
brýle, šňůrky na brýle, ešus, lžíci, zápalky, vařič, čaj, peníze v bimboši, opalovací krém, dobrou náladu, nůž, kolíčky a tyčky ke stanům, sekeru, hezkého
na pohled a poslušného háčka, pláštěnku, kytaru - někoho, kdo umí hrát na
kytaru, někoho, kdo umí zpívat k té kytaře.
Užitečný odkaz: zivykraj.cz/aktivity-a-zazitky/letni-sporty/vodacka-turistika
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Dvoudenní výlet

Karlovy Vary - Perštejn (Klášterec n/O)
Délka: 37 km
Průměrná doba plavby: 2 dny
Trasa začíná stejně jako předchozí. Jenže tam končíte v kempu Na Špici, ale
my pokračujeme dál. Cca 300 m pod dřevěným historickým mostem je jez
smrti (NIKDY NESJÍŽDĚT!!!), který se přenáší po levém břehu. Po 6 km
poklidné plavby se nachází obec Vojkovice. Přibližně 300 m pod silničním
mostem je kemp (levý břeh). Po cca kilometru přijedeme k hospodě Ve Mlýně
(možnost ubytování), kde musíme přenést jez. Odsud to jsou 4 km do obce
Stráž nad Ohří. Pod Stráží nás čeká kamenný stupeň, který se sjíždí proudnicí
u pravého břehu. Následuje obec Boč, z které to jsou 3 km do obce
Perštejn – Lužný. Pod silničním mostem na pravém břehu je výstupní místo –
Penzion Betty (zde se odevzdávají lodě obsluze restaurace). Nádraží se
nachází hned za restaurací.
A komu se ještě nechce domů, může zůstat v tábořišti U Včelky.
Milé místo k odpočinku jak pro dospělé, tak děti.
Doporučuji se
cestou podívat
také na
Vodácká navigace
SVATOŠSKÉ
vodackanavigace.cz/ohre
SKÁLY!
více najdeme na
svatosskeskaly.cz
DRONTE OHŘE, s. r. o,
půjčovna lodí a koloběžek na Ohři
Půjčovna lodí
ohre.dronte.cz / ohre@dronte.cz
Maskáč – Loket
728 102 594
vodacketaboristeloket.cz
JardaLoket@seznam.cz
Největší stálá půjčovna na Ohři. Zapůjčení
kánoí, raftů, kajaků a koloběžek. „Přivezeme vaše batohy i vás. Navštivte naše kempy
SAMBA
v Kynšperku, Sokolově nebo Karlových
pujcovna-lodi.cz
Varech. Krásný den od Ohře přeje DRONTE
info@pujcovna-lodi.cz
OHŘE, s. r. o.“

Největší novinkou je budova nové loděnice
Rafting Ohře v Lokti. Přímo u vody vzniklo sportovní centrum, kde klienti najdou kancelář
půjčovny lodí, půjčovnu koloběžek, infocentrum,
sociální zázemí a ubytování pro brigádníky.
V neposlední řadě jsme zapracovali také sami
na sobě, a tak vás přivítá staronový tým zaměstnanců, kteří prošli školením na akreditované
vodní instruktory. Najdete nás na základnách
v Tršnici, Lokti a Karlových Varech.
Těšíme se na vás.
Ahoj na řece.

putzer.cz
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Venkovní koupaliště
a rybníky
Děpoltovický rybník
Přírodní koupaliště. Písčitá a travnatá pláž, která je pravidelně upravovaná.
Součástí areálu jsou také převlékárny, lavičky, mobilní WC, zastřešený altán
a dětský koutek.
Velký rybník
Přírodní vodní nádrž nedaleko Hroznětína. Písčitá a travnatá pláž je pravidelně upravovaná. Na místě je dětské hřiště. V okolí se nachází několik stravovacích zařízení. Velký rybník je vyhledávanou rybářskou lokalitou.
Am Schwefelbach
Nedaleko města Potůčky, v sousedním Johanngeorgenstadtu, leží v krásném
prostředí, obklopeném smrkovým lesem, přírodní koupaliště, které zve do
svého rozlehlého areálu k pobytu a odpočinku. Pro rodiny s dětmi jsou zde
dětská hřiště s tobogánem, dále jsou v areálu převlékací kabinky, sociální
zařízení a možnost občerstvení.
Aquapark Klášterec nad Ohří
Moderní areál postavený na úpatí Krušných hor, koupání v průzračné vodě si
lze zpestřit tobogány různých délek (28, 68 a 128 m), k dispozici jsou bazény
mnoha velikostí, tvarů a hloubek pro každého člena rodiny. Dále skokánky,
divoká voda, skluzavky, vodní hřiby či masážní bublinkové koupele.
Koupaliště Michal
Moderní vodní areál s mnoha atrakcemi, který se nachází u Sokolova nedaleko
silnice Karlovy Vary - Cheb. Mezi lidmi se koupališti říká Sokolovské moře.
A to nejen kvůli dlouhé písčité pláži, která má přes 500 metrů. Kromě pláže
čekají návštěvníky zajímavé atrakce pro děti i dospělé v čele s obřím tobogánem, sportovní možnosti, skvělé zázemí, občerstvení, ale především moře
čisté vody.
Městské koupaliště Ostrov
TOP atrakce v letních měsících. Čerstvě po rekonstrukci a modernizaci. Tobogán, spousta vodních prvků a lákadel pro děti, plavecký bazén, široká skluzavka, odpočívací plochy s lehátky, volejbalové hřiště a občerstvení.

Kryté bazény a aquaparky
v místě nebo v přijatelné dojezdové vzdálenosti

Lázeňské centrum Agricola - Aquacentrum
Je součástí jáchymovských lázní. Aquacentrum je přístupné nejen lázeňským
hostům, ale i široké veřejnosti. Bazén disponuje dvěma plaveckými drahami
o délce 25 m, Kneippovým chodníkem, relaxačním bazénem, tobogánem,
dětským bazénkem s herními prvky, dvěma whirlpooly, venkovní terasou
i sluneční loukou s lehátky a plážovým pískem. V roce 2019 byl nově vybudován
Saunový důl – komplex saun v krušnohorské důlní tematice. Ve štolách
Saunového dolu Agricola lze navštívit finskou saunu s topidlem v podobě
důlního vozíku, parní sauny, infrasaunu, ochlazovací bazén s motivem Kýšovického vodopádu, whirlpool pod hvězdným nebem s relaxační TV a zážitkovou
sprchu. Odpočinout si lze na vyhřívaných lehátkách či v tmavé odpočívárně
s krbem. Venkovní odpočinková část je tvořena přízemní bylinkovou terasou
a střešní terasou s výhledem do parku, kde je vybudována Bosá stezka Agricola z přírodních ryze krušnohorských materiálů, sloužící k suchému kneippování. Ve vybraných časech je podáván rituál metličkování. Centrum Agricola
není jen o bazénu a saunách. Nabízí solnou jeskyni, posilovnu, kryokabinu či
kavárnu s vital nabídkou. Jako doprovodný program návštěvy lze zvolit
i prohlídku expozice o prvních radonových lázních a jejich významných osobnostech, umístěné na ochoze prvního patra budovy.
Bazénové centrum KV Arena
Pro celoroční koupání lze využít bazénu v blízkých Karlových Varech. Nabízí
hlavní bazén o délce 25 metrů se šesti plaveckými drahami, menší výukový
bazén, tobogán, vířivku, páru, saunu a infrasaunu. Součástí velkého bazénu je
masážní trubková podvodní lavice a lehátko, chrliče, masážní stěnové a dnové
trysky pro podvodní masáž těla a nohou a perlička.
Aqua Marien Marienberg
Bazén s umělými vlnami a s průtokovým kanálem, dva vytápěné venkovní
bazény, tobogán, bazény pro děti a batolata, finská sauna. Zvláštní atrakcí je
obrovská skluzavka „Crazy-River“. Zde se sklouznete po proudu na pryžové
obruči. V areálu je restaurace.
Aquaforum Františkovy Lázně
Bazény, vířivky, tobogán, vodní skluzavky, smíšená finská sauna, snack bar.
Aquasvět Chomutov
Základem rekreační části areálu je bazén nepravidelného tvaru, najdete
v něm divokou řeku (proudový kanál), masážní trysky, houpací bazén, skluzavku, masážní sedací lavice s bublinami, šplhací síť, vodní stěnu, masážní
lehátka s bublinami, perlivý gejzír, vodní zvon, chrliče, vodopády a vodní dělo.
Další vodní plochu tvoří whirlpool a dětské brouzdaliště s klouzačkou ve tvaru
pirátské lodě. Adrenalinovou část areálu tvoří dva tobogány, jeden klasický
a jeden člunový. Nabídku doplňuje pětadvacetimetrový osmidráhový bazén.

Jsme Apartmány Javorka ubytování v Perninku v Krušných
horách. Plně vybavené apartmány s kuchyní a koupelnou, sauna,
společenská místnost a prostorná zahrada s posezením.

javorky.cz

Hospoda Dubina aneb co zažijete
na 163. říčním kilometru řeky Ohře
Každý vodák by si měl vyzkoušet úsek mezi Karlovými Vary a Kyselkou, který
je oblíbený především pro své četné peřeje, ale také pro panoramata Doupovských hor, které řeku lemují. A jako jednu ze zastávek zde najdete také na
břehu řeky Ohře tradiční českou hospodu, kde si můžete vychutnat jak
vychlazené pivo, tak jejich vyhlášené plněné knedlíky. Hospoda s penzionem
Dubina nabízí kromě poctivé domácí kuchyně nově také velké burgery s originální recepturou, které si můžete vychutnat na vyvýšené terase s výhledem
na řeku. Pokud se rozhodnete, že si pobyt tady prodloužíte, čeká na vás tábořiště až pro 200 stanů a využít můžete některé z ohraničených ohnišť nebo
z grilů (dřevo lze koupit za poplatek), případně i bar, který funguje až do pozdních hodin. A pokud by počasí stanařům v tábořišti nepřálo, jsou zde připraveni na všechno, a kromě dvaceti lůžek přímo v penzionu můžete přespat
třeba i ve společném salonku alespoň na karimatkách, případně využít
vodáckého pokoje, který nabízí jen to opravdu nutné. Sociální zařízení je
v areálu samozřejmostí pro všechny.
Vodáky, kteří zde svou trasu končí, určitě potěší možnost bezplatného vrácení
lodí od půjčovny Dronte do místní loděnice. A ti, kdo se rozhodnou naopak
v Dubině své dobrodružství začít, si mohou loď na místě i půjčit.
Kromě vodáků je hospoda oblíbená také u cyklistů, kteří zde mají mnoho
možností pro cyklovýlety, a kromě toho je zde také možnost půjčení elektrokol značky Specialized na celodenní výlety po okolí.
+420 601 695 218
hospodadubina@info.cz

hospodadubina.cz
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Víte, co to znamená pinka, jáma,
propadlina, šachta, štola a důl? Ne? A co
teprve když se řekne bidlo, cimrlink,
frcuk nebo švancara? I horníci mají svůj
slovník a je pěkně nadupaný!

Montánní turistika
Zdařbůh – Glück auf!

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří má více než osmisetletou historii.
S důlní činností se zde rozvíjela i řemesla. Zkušenosti horníků, nové vynálezy a technické postupy se právě z této kolébky šířily dál do celého světa.
Z české strany je na Seznamu UNESCO zapsáno 5 míst. Rudá věž smrti
a hornické krajiny v okolí Jáchymova a Krupky, Mědníku, Abertam – Boží
Dar a Horní Blatná. Vydejte se s námi po stopách důlní historie a horníků po
Stříbrné stezce. Čítá 30 prohlídkových dolů, kováren a skláren. V délce 275
km od Zwickau do Drážďan až přes hranici do Čech. Kompletní výčet montánních památek naleznete na montregion.cz. ZDE se seznámíte se všemi
místy a zarezervujete si prohlídku památek.
Mami, já určitě musím
vyzkoušet detektor kovů,
třeba najdu poklad.

Doly
veřejnosti
nejznámější

Důl Mauritius – národní
kulturní památka
Nachází se v Abertamech
v místní části Hřebečná. Je to
nejhlubší a největší cínový důl
v České republice.
Navštívit
můžete jednu z jeho nejstarších
štol - štolu Kryštof se 400 metrů
dlouhou trasou. Největší atrakcí
je rozlehlá komora na konci
štoly. Dobývka je dlouhá 65
metrů, široká 4 až 9 m. V některých místech má výšku 15, někde
ale až 25 m. Jak se právě tady
těžil cín, přiblíží velmi působivá
audiovizuální projekce.

Rozhovor s průvodcem dolem
Dušanem Valentou
Historický cínový důl Mauritius láká na jedinečné podzemní dobrodružství.
Co konkrétně si pod tím má návštěvník představit?
Skoro pět set let starý cínový důl patří mezi unikáty. Je v českém Krušnohoří
nejstarší, stal se národní kulturní památkou a oceňuje ho i UNESCO. Vedle
tradičních prohlídek s průvodcem se do štoly Kryštof můžete letos vůbec
poprvé vypravit i jako staří horníci – jen s malou lampičkou. Atmosféru tak
nasajete daleko víc a zažijete pocit nekonečného objevování. Speciální prohlídky jsou jen na objednávku prostřednictvím infocentra města Abertamy. Termíny najdete na internetových stránkách dolu nebo na facebooku.
Můžete aspoň v krátkosti prozradit, jakým způsobem se vlastně
cín doloval?
Základním náčiním horníků byl mlátek a želízko, kterými opracovávali nalezené žíly, a tak se dostávali do podzemí. Časem přibylo takzvané sázení ohně
a pochopitelně i černý střelný prach. A právě všechny tyto metody jsou k vidění
v našem dole.
Jsou nějaká omezení pro vstup do štoly?
Vždy jde o zdraví, takže do dolu mohou jen ti, co nemají obtíže. Prohlídky nedoporučujeme, pokud se bojíte tmy, nebo vám nedělají dobře stísněné prostory.
Jinak vstup je povolen od šesti let.
Máte nějakou jinou alternativu pro ty, co se bojí nebo nemůžou do hlubin?
Máme speciální povrchovou trasu, která ukáže hornictví na Hřebečné
v dalších souvislostech. Stačí si vyzvednout mapu a sami pak prozkoumáte
nejbližší okolí dolu. Zjistíte, odkud se brala voda, kde stála kovárna nebo kam
chodily děti horníků do školy. A pokud by to bylo málo, můžete vyzkoušet
tradiční zálibu novodobých Krušnohorců. Schválně, co najdete s detektorem
kovů u našeho dolu…
Kde návštěvníci důl najdou, dá se k němu dojet autem?
Důl Mauritius je na Hřebečné, kousek od silnice na Ryžovnu. Vzhledem
k omezeným možnostem parkování nechte auta v Abertamech a dorazte
raději pěšky nebo na kole. Děkujeme!

Štola Johannes – 500 let důlní historie za 2 hodiny
Jedním z nejpozoruhodnějších rudných revírů v České republice je skarnový
revír Zlatý Kopec (dříve Kaff). Nachází se nedaleko Božího Daru, ve strmém
svahu nad pravým břehem Zlatého potoka, v bezprostřední blízkosti hranice
s Německem. Největším dolem zdejšího revíru byl důl Johannes. Těžil se zde
cín, železná ruda. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních
děl, ve kterém staří horníci vyrazili v hloubce 40 m podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze ve světě vidět jen málokde. Největší z nich má při
deseti- až dvanáctimetrové výšce rozměry 60 x 20 metrů. Projděte 500 let
důlní historie za dvě hodiny!
Štola č. 1 s naučnou stezkou Jáchymovské peklo
a Mauthausenskými schody
Tak byly označovány jáchymovské schody hrůzy, které zdolávali političtí vězni
a zajatci v padesátých letech 20. století. Zkuste je projít na vlastní kůži i vy.
Ve štole je instalována expozice důlní techniky – důlní vozíky, vrtáky apod.

Blatenský příkop – unikátní technická kulturní památka s naučnou stezkou
Vodní dílo zásobovalo nezbytnou vodou krušnohorské doly a později průmyslové závody. Příkop, dlouhý asi 12 km, lemuje naučná stezka se 23 zastaveními.
TIP: Areál vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem
– nejstarší vápenka v České republice
V lesní krajině mezi obcemi Háj u Loučné pod Klínovcem a Kovářská naleznete
toto mimořádné technické dílo. Prohlídku s průvodcem rezervujte na montanregion.cz, a protože je součástí projektu Znovuoživené Krušnohoří, tablet
s virtuální realitou k historii vápenky si rozhodně půjčte v infocentru v Loučné
pod Klínovcem.

Netroufnete si pod zem, a přesto chcete
něco z důlní činnosti vidět?
Rudný důl - revír Hrazený potok - Zlatý Kopec
V blízkosti Božího Daru v lesním prostředí nedotčeném pozdější ekonomickou
činností naleznete a dětem ukážete povrchové pozůstatky těžby. Zlatý Kopec
má ještě dnes řadu povrchových dobývek, štol a šachet z 16.-19. století.

Objevte hornické památky UNESCO
i v přilehlém Sasku – kousíček za hranicemi
Annaberg-Buchholz – historické hornické město
Historické doly z 15. století se nacházejí přímo pod městem. Navštivte Erzgebirgsmuseum (Krušnohorské muzeum) s expozicí o hornictví, sakrálním
umění a starých řemeslech – hrnčířství, odlévání cínu, paličkování, dřevořezbě a historických zbraních. Doly v Annabergu – Dorotheastolln a Himmlisch
Heer – byly nejbohatšími stříbrnými doly v revíru kolem Annabergu. Část
prohlídky probíhá na loďkách.
Freiberg – nejstarší hornické město a univerzitní město
Chloubou tohoto města je Báňská akademie založená roku 1765, která je
nejstarší hornickou vysokou školou na světě. Dominantou města je historické
městské jádro a měšťanské domy z 16. a 17. století, Freiberský dóm s románskou Zlatou bránou a kazatelnou ve tvaru tulipánu a velké Silbermannovy
varhany. Prohlídkové doly patří k největším a nejstarším stříbrným dolům
v Evropě. Více na montanregion.cz/cs/saske-komponenty
TIP: Romantika železnice v blízkém Sasku – jedinečný zážitek
pro dospělé i děti! Historickým parním vlakem za syčení páry na úzkokolejné železniční trati Fichtelbergbahn se projedete z města Kurort Oberwiesenthal do města Cranzahl a zpět.
Velkým zážitkem je přejezd přes 110 metrů dlouhý a 23 metrů vysoký Hüttenbachový viadukt. Více na parnizaziteksasko.cz – dráha Fichtelbergbahn
(jízdní řád i ceny jízdného)
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Vyznáte se v turistickém značení?

1. Název hor podél česko-německé hranice na severozápadě Čech a jihu

Saska (délka 130 km, šířka 40 km)
2. Město, které je v Podkrušnohoří největším představitelem architektury
50. let 20. století, tzv. SORELY
3. Místa, kde se v Krušných horách vaří zlatavý mok aneb i Krušné hory mají
své lokální...
4. Nejvýše položené město České republiky a zároveň nejvýše položené
město ve střední Evropě ve výšce 1 028 m n. m.
5. Nejvyšší vrchol Krušných hor s největším a nejmodernějším skiareálem
v České republice
6. Národní kulturní památka zapsaná na Seznamu UNESCO, nacházející se
ve Vykmanově u Ostrova (třídírna uranové rudy v komunistickém
pracovním táboře)
7. Moderní areál pro celou rodinu v nadmořské výšce 1 029 m n. m. Kopec
je tvořen z nefelinitu (vyvřelé horniny)
8. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl se svými 22 statky
(5 česká strana, 17 saská strana) zapsán v roce 2019 na Seznam...
9. Název stezky značené jako cyklotrasa CT 6 a částečně i jako EuroVelo 4,
stezka protíná v kraji čtyři regiony (Chebsko, Sokolovsko, Karlovarsko
a Ostrovsko) - Cyklostezka...
10. Název expozice představující část města Ostrova kdysi zvanou
8. div světa – Zámecká … ... … času
11. Nejdivočejší vrchol Krušných hor – 1 091 m n. m.
12. Historická stříbrná mince ražená v jáchymovské Královské mincovně
v letech 1519-1528
13. Místo, kde najdete vše o největším leteckém boji 2. světové války
nad Krušnohořím
14. První radonové lázně na světě (léčebný prostředek radonové koupele)

Význam jednotlivých barev u turistických značek
Červená označuje dálkové a hřebenové trasy.
Modrá turistická značka značí trasy významnějšího charakteru nebo regionální trasy.
Zelená značka nám vytyčuje tzv. místní trasy, které by nás měly provést
okolím oblasti, v níž se zrovna nacházíme.
Žlutá turistická značka se používá ke značení zkratek a spojovacích tras.
Neplatí však pravidlo, že žlutá trasa je vždycky ta nejkratší.
Turistické značky pro pěší turistiku označují trasy, které jsou vhodné pro
pěší turistiku. Jsou čtvercového tvaru a skládají se ze 3 vodorovných pruhů.
Horní a spodní pruh je pro zvýraznění značky kreslený bílou barvou.
Prostřední je pak buď barvy modré, zelené, žluté, anebo červené. K označení
odboček na trase slouží šipka téže barvy.
Naučné stezky jsou druhem turistické trasy, která vede turistu významnými
místy nebo oblastmi. Je značena čtvercovou značkou, jež má bílé pozadí, přes
které je veden šikmý zelený pruh.
Místní značení se využívá v blízkosti velkých měst, rekreačních nebo turistických středisek a v okolí kempinků. Trojúhelník vedoucí barvy je vždy vpravo
nahoře. Místního značení se využívá především pro vytváření kratších
vycházkových okruhů.
Koncová značka se používá na obou koncích značené trasy a na konci každé
významové odbočky.
Značky odboček k významným místům
Tyto značky se nacházejí na značených turistických trasách pro pěší. Upozorňují nás na odbočku k významnému místu, které neleží přímo na značené
trase. Bývají to například vyhlídky, zříceniny, studánky atd.
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Odbočka k jinému
zajímavému místu
Pokud na svých cestách zjistíte závadu
ve značení, oznamte to na ústředí KČT
na e-mail kct@kct.cz, tel. 251 625 116

Tým Krušnohorských
výletních novin
Dita Poledníčková – manažer
cestovního ruchu, město Ostrov
Ing. Kateřina Krumphanzlová
manažer Sdružení Krušné hory - západ
Bc. Lenka Vaňková
manažer MAS Krušné hory
Radek Galler – grafický designer
a ilustrátor, Galler ART

Jak se Vám tu líbilo, Tolarovi?
A vám všem ostatním?
Splnilo Krušnohoří vaše očekávání? Objevili
jste ostrovský poklad, památky, muzea, hrady
a zámky, „sfárali“ pod zem, vyšlápli pořádný
kopec, sjeli nějakou tu šlajsnu, dopřáli si
wellness a koupání, zkusili adrenalinový trail
nebo nějakou bezva cyklotrasu?
Že jste to všechno zase nestihli? To jsme předpokládali… Víte, jak Krušným horám sluší
zimní kabátek? Sjedete Klínovec, Plešivec nebo
jiné sjezdovky. Vyzkoušíte Krušnohorskou
magistrálu na běžkách. I v zimě je tu nádherně.
Krušné hory jsou zkrátka ideálním místem pro
vaši letní i zimní dovolenou!
Snad se vám naše tipy, co vidět a navštívit,
hodily… Těšíme se na vás i příště! Neváhejte
a přijeďte.

Noviny byly realizovány ve spolupráci Sdružení Krušné hory - západ, města Ostrov
a MAS Krušné hory, o. p. s, za podpory dotace Karlovarského kraje a příspěvku společnosti
Vodárny a kanalizace, a. s.

www.vodakva.cz
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