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Chystáte se na dovolenou do Krušných hor a okolí?
Bydlíte v západní části Krušných hor a Podkrušnohoří?
Hledáte vhodné tipy, kam na výlety a za zábavou?
Přemýšlíte, jak strávit svůj volný čas v našem regionu?

Přijměte pozvání k návštěvě západní části Krušných hor.
Dlouhodobě na tomto území působí dobrovolný svazek
obcí Sdružení Krušné hory - západ. Území mikroregionu
se rozkládá od údolí řeky Ohře až k nejvyšším vrcholkům
Krušných hor a disponuje značným kulturním a přírodním dědictvím.
Náš Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím
pomůže najít ten správný tip právě pro vás. Cestovní
ruch hranice nezná, a proto se v průvodci nachází i místa
z okolí sdružených obcí. Prostřednictvím odkazů se pak
můžete „prokliknout" přímo na webové stránky, kde
naleznete podrobnější informace.
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363 01 Ostrov
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svazek dvaceti obcí a měst západní části Krušných hor a Podkrušnohoří

Sdružení Krušné hory - západ bylo založeno v roce 1994
za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, propagace
kulturních, společenských a sportovních aktivit
v regionu.
V současné době je členem Sdružení celkem dvacet obcí
a měst. Průvodce vás krátce seznámí s jejich historií.
Nabídne přírodní i kulturní památky, zajímavosti a tipy,
jak v našem mikroregionu strávit příjemně svůj volný
čas. Ať už v jednotlivých obcích a okolí žijete, nebo sem
zavítáte na dovolenou či víkendový pobyt.
Západní Krušnohoří je území s bohatou historií, se
stavebními památkami z různých období, drobnými
památkami v krajině, řadou turistických cílů, naučných
stezek, značených tras, vodáckých tras, cyklostezek i lyžařských

areálů.

Území

v

blízkosti

lázeňského

trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Území hornického regionu zapsaného
na Seznam památek světového dědictví UNESCO.
Vypravte se s námi poznávat nová místa a zažít jejich
atmosféru a dávná tajemství.
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Abertamy
Byly založeny roku 1529, jako jedno z mnoha hornických městeček, díky nálezům stříbra.
Stříbrná horečka však trvala jen krátce, již ve 40. a 50. letech 16. století začalo dolování této rudy
upadat. K částečnému oživení hornictví došlo v 18. a 19. století díky těžbě cínových rud. Konec
hornické činnosti pak podnítil vznik domácí řemeslné a umělecké výroby – řezbářství,
paličkování krajek, ale hlavně rukavičkářství, jehož historii i současnosti se věnuje
rukavičkářská expozice umístěná na úřadě města. Významnou památkou je kostel Čtrnácti
svatých pomocníků z roku 1534, barokně přestavěný v letech 1735 až 1738. Abertamy leží na úpatí
hory Plešivec (1028 m n. m.), na jehož vrcholu stojí horský hotel a šestnáctimetrová rozhledna
postavená roku 1895. Díky své poloze a nadmořské výšce jsou Abertamy s místní částí Hřebečná
rájem vyznavačů zimních sportů, letní turistiky a cyklistiky.
Boží Dar
Hornické městečko ležící v nadmořské výšce 1028 m n.m. je nejvýše položeným sídlem ve střední Evropě. Podle pověsti zde našli havíři velký kus stříbra. A protože jej považovali za Boží Dar
dostala osada toto jméno. Vznik města je datován rokem 1533 a až do třicetileté války se zde
těžilo stříbro. Po úpadku těžby se rozvíjí krajkářství, výroba dřevěných předmětů a těžba
rašeliny. Ve městě stojí pozdně barokní kostel sv. Anny. Sportovní areál na blízkém Klínovci
(nejvyšším vrcholu Krušných hor 1244 m n.m.) a nedaleký Neklid jsou oblíbenými zimními
středisky. Boží Dar je také centrem vyznavačů běžeckého lyžování, v létě turistiky a cykloturistiky. Oblíbené jsou naučné stezky Božídarské rašeliniště, Blatenský vodní příkop a Ježíškova cesta.
Dalovice
Obec tvoří v současnosti tři sloučené obce - Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Rozkládá se v blízkosti Karlových Varů, na soutoku Vitického potoka s řekou Ohří. Založení obce se datuje od roku
1498. Mezi zajímavosti patří zbytky kamenné tvrze ze 13. století, která chránila významnou
obchodní stezku z Německa do Čech. V místním zámeckém parku se nachází památný strom
Körnerův dub. Jeho stáří se odhaduje na 700-900 let, má průměr kmene 887 centimetrů a dosahuje výšky 18 metrů. Nese jméno po německém básníkovi, který Dalovice navštěvoval na počátku 18.století při svém léčení v Karlových Varech. Za zmínku stojí Starý zámek ze 16. století,
Nový zámek, vystavěný v 19. století, a pseudorománský kostel Panny Marie Utěšitelky
postavený v roce 1929 za 3,5 měsíce. S Dalovicemi se lze seznámit prostřednictvím naučné
stezky.
Děpoltovice
První písemná zmínka je z roku 1273. V obci se nachází téměř zapomenutý zámek v empírovém
slohu, který navštívil v letech 1863-1865 Otto von Bismarck. Po roce 1945 sloužil zámek k provozu
státního statku, během jehož provozu zpustl. Nyní je v havarijním stavu. Místní pivovar, který
byl v provozu od roku 1915, prožil zlatou éru na přelomu 19. a 20. století. V obci stojí barokní
kostel sv. Michaela s původním mobiliářem z 18. století. Významnou kulturní památkou
je dům "U Ströhrů", patrová hrázděná stavba franckého typu. V Děpoltovicích bylo
provozováno navštěvované koupaliště, které už v roce 1930 čítalo více než 300 kabin. I dnes je
obec vyhledávaným letoviskem.
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Hájek
První zmínky pochází z roku 1409. V historii obec měnila majitele, prožívala rozkvět i úpadek.
V roce 1978 přešla správou pod střediskovou obec Sadov a roku 1990 se Hájek znovu
osamostatnil. Po roce 2002 se začíná obec intenzivně rozvíjet. Ve vsi se zachovaly pozůstatky
bývalé tvrze, která vznikla pravděpodobně ve 14. století, ale písemné prameny ji poprvé zmiňují
až v roce 1567. V blízké osadě Nejda stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. Pět hvězd ve znaku obce
představuje jeho svatozář. Z Hájku se lze vydat na řadu výletů pěšky i na kole, lákavým místem
je nedaleká obora s muflony a daňky. K vyhlídce a příjemnému posezení láká nově vystavěný
altán.
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Horní Blatná
Původní hornická osada a jedno z nejvýznamnějších center těžby cínu. Byla založena roku 1532
po objevení bohatých ložisek na Blatenském vrchu. Ve městě se nachází Muzeum s expozicí
hornictví a historií města. Významnou stavbou je kostel sv. Vavřince, který získal svou definitivní
podobu roku 1754. Ke kostelu přiléhá hranolová, ve vyšších patrech osmiboká věž z roku 1607.
Z období intenzivní hornické těžby v 16. století se zachovaly významné technické památky Vlčí
jámy, zbytky těžebních šachet, (s ledovou vrstvou i v létě!) a Blatenský vodní příkop. Tento
unikátní vodní kanál přiváděl vodu z Božího Daru pro potřeby těžby rud.
Hroznětín
Roku 1213 daroval Přemysl Otakar I. tuto osadu Hroznatovi, zakladateli kláštera v Teplé, za jeho
vojenské zásluhy. Ten později odevzdal své statky a jmění klášteru. Tak se Hroznětín dostal
do správy premonstrátů. Roku 1386 byl povýšen na město. Na náměstí stojí kostel sv. Petra
a Pavla. Již v 15. století se ve městě začali usazovat Židé, kteří založili ghetto, synagogu a hřbitov,
který patří k nejstarším v Čechách. Židovské památky byly z velké části zničeny za druhé světové
války a zchátralá synagoga byla zbořena roku 1956. V blízkosti města je možné navštívit zbytky
židovského hřbitova. Nedaleká osada Velký Rybník se stejně pojmenovanou vodní nádrží je dnes
vyhledávanou rekreační oblastí.
Jáchymov
Vznik je datován roku 1516, kdy zde byly otevřeny velmi významné stříbrné doly. Sankt
Joachimsthal, jak se tehdy nazýval, zachvátila opravdová stříbrná horečka. V roce 1533 dosáhl
Jáchymov vrcholu svého rozmachu a s počtem 18 tisíc obyvatel se stal po Praze druhým
nejlidnatějším městem v Čechách. Z jáchymovského tolaru, který zde byl ražen již v roce 1520,
byl odvozen název amerického dolaru. Nad městem stál od roku 1517 hrad Freudenstein, kde
měli svá sídla královští horní hejtmani. Po požáru roku 1636 se zachovaly pouze dvě válcové věže
a zbytky okrouhlé bašty. K nejstarším památkám patří špitální kostel Všech svatých. Ve městě je
muzeum s expozicí mincovnictví a hornictví a „Jáchymovského pekla", pracovních táborů v 50.
letech 20. století, v nichž na těžbě uranu pracovali desetitisíce lidí včetně politických vězňů.
Novodobou éru města zahájil objev radia. Léčivé účinky radioaktivní vody předurčily vznik
prvních radioaktivních lázní na světě.
Jenišov
Obec vznikla původně ve 14. století jako středověká zemědělská osada. Již ve středověku zde stál
mlýn, kam vozili obilí sedláci z okolí. Většina místních obyvatel se živila obděláváním půdy
a chovem dobytka. Podstatný růst přišel v období od poloviny 19. století. Byl spojen s hlubinnou
těžbou hnědého uhlí a v menší míře kaolinu. Na území obce bylo postupně otevřeno celkem 19
důlních děl. K definitivnímu útlumu těžby došlo vlivem hospodářské krize po roce 1928. Ve 30.
letech se zde rozmohlo tzv. divoké dolování uhlí. V opuštěných dolech kutaly až stovky ilegálních
horníků. Tito těžaři dokonce poddolovali silnici Karlovy Vary-Cheb u Jenišova tak, že se celá
sesunula. Stavebně cenný je střed obce s kapličkou a bývalý vodní mlýn na Chodovském potoce.
Zajímavostí je souvislý komplex ohradních zdí.
Krásný Les
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. V obci se nachází kostel svatého Petra a Pavla,
který byl vystavěn patrně již ve 14. století. V roce 1982 vyhořel a byl opraven do dnešní podoby.
Ve druhé polovině 13. století byl východně od vsi založen zřejmě královský hrad Hauenštejn, dnes
Horní Hrad, jako jeden z pohraničních opěrných bodů. Nový hradní pán, který jej zakoupil v
roce 2000, se s vervou pustil do opravy zpustošeného hradu a za pomoci přátel a postupně
stovky dobrovolníků hrad zpřístupnil veřejnosti a neustále pracuje na jeho obnově. Hrad se stal
významným kulturně-turistickým centrem.
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Merklín
Za své založení vděčí osada hospodářským zájmům tepelského kláštera, který celou oblast
získal díky vojenským zásluhám svého zakladatele, velmože Hroznaty. První písemná zmínka je
z roku 1273. V roce 1870 zde vznikla první továrna na průmyslový porcelán, roku 1888 byly
v Merklíně a v nedalekém Pstruží postaveny první papírny. Do blízkých Karlových Varů vede
od roku 1902 železnice. Horská naučná stezka, která začíná před místním vlakovým nádražím,
nabízí informace o prostředí tzv. Kaffských hor, vyhlídky na panoramata hor a vrchů, horské
louky i lesní zákoutí. Obec má ještě jednu naučnou stezku, jenž vede mezi skalní útvary poblíž
Merklína. Pojmenována byla po mamutovi.
Nové Hamry
Leží v nadmořské výšce 690-850 m n.m. Obec založili v 15. století horníci. V 16. století se v tzv.
Soví huti vyrábělo sklo barvené kobaltem. Hornictví zde zaniklo v polovině 19. století. V obci
stojí kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1789. Z kamenné rozhledny na Tisovském vrchu,
zvaného též Pajndl, lze zhlédnout celou západní část Krušných hor, Doupovské hory,
Slavkovský i Český les, bavorské Smrčiny i Karlovy Vary. Na úpatí Dvorského vrchu je v provozu
menší lyžařský areál. Lákavá je i letní rekreace v nedalekém přírodním parku Jelení vrch.
Součástí obce je osada Jelení, zbytek německé vsi vystěhované po druhé světové válce.
Na místě zbořeného kostela se nachází provizorní oltář.
Ostrov
Ostrov je největším městem podhůří centrální části Krušných hor. Historické jádro je
památkovou zónou. Starému městu vévodí původně gotický zámek, přestavěný do barokní
podoby. Na něj navazuje Palác princů s unikátní Dianinou lázní. V zámeckém parku, který byl
ve své době nazýván osmým divem světa, stojí raně barokní letohrádek s bohatě zdobenými
interiéry. Dominantami Starého náměstí je radnice z roku 1569 a kostel sv. Michaela z roku 1617.
Na okraji historického jádra se nachází areál piaristického kláštera z roku 1673 s věhlasným
gymnáziem. Po roce 1945 se Ostrov rozrůstal jako sídliště horníků jáchymovských dolů
a zaměstnanců závodu Škoda s výrobou trolejbusů. Během několika málo let vzniklo nové
město architektonického směru tradicionalismu 50. let 20. století s okázalým Domem kultury
na rozlehlém náměstí. Ostrov je kulturním centrem regionu, místem konání Dětského
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. V nedalekém Vykmanově se nachází národní
kulturní památka Věž smrti.
Otovice
Obec byla založena ve 14. století jako zemědělská osada. V 19. století zde žili kromě zemědělců
a živnostníků také dělníci a horníci. Byla tu továrna na chemické produkty, lepenku a dřevitý
cement. Okolí obce je poznamenáno historickou povrchovou těžbou hnědého uhlí a kaolínu.
Na jihu katastru se nachází bývalý hlubinný důl Excelsior, kde se těžil kaolin. Na západě obce se
nachází bývalý zaplavený lom. Dnes je veřejností využíván jako přírodní koupaliště a mezi lidmi
nazýván Jáma. V roce 1976 byly Otovice na přechodnou dobu přičleněny ke Karlovým Varům,
v současné době jsou opět samostatnou obcí. Kromě příjemného prostředí zde najdeme ve své
době unikát, psí hřbitov. Byl založen na přelomu 19. a 20. stol. na základě podnětu lázeňského
hosta, kterému zachránil život německý ovčák.
Pernink
Za svůj vznik vděčí těžbě barevných kovů. Podle pověsti první hroudu cínové rudy vyhrabal v 16.
století medvěd, kterého má obec ve svém znaku. Po ukončení těžby se rozvinula řemesla,
výroba paličkovaných krajek a výšivek. Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice s věží v
alpském stylu, byl vysvěcen roku 1716. Mezi další zajímavosti patří kamenný viadukt, který je
tvořen šesti oblouky a v nejvyšším bodě dosahuje výšky 20 metrů. Jedná se o technickou
památku, nejvýše postavenou stavbu na železničních tratích v ČR. Místní nádraží, se svou
nadmořskou výškou 902 m n.m. je druhou nejvýše položenou železnicí v ČR. Pernink je
střediskem zimních sportů, v návaznosti na Krušnohorskou magistrálu nabízí upravované
běžecké trasy. V místě jsou dva menší skiareály.
7

www.skhz.cz

MALÝ ELEKTRONICKÝ PRŮVODCE KRUŠNOHOŘÍM

OBCE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD

Potůčky
Jsou hraniční obcí na státní hranici se SRN - spolkovou zemí Sasko. V 15. a 16. století patřily
střídavě České koruně a Sasku. Po roce 1620 odchází z oblasti protestanti, kteří za hranicí
zakládají slavné hornické město Johanngeorgenstadt. Těžil se zde cín, stříbro a železo, později
vyráběly i kobaltové barvy na sklo a keramiku. Samostatná obec Potůčky vznikla až po roce
1654, podél Černého a Hraničního potoka. Velký rozmach přinesla železnice z Karlových Varů,
tedy roku 1899. Dominantou je kostel Navštívení Panny Marie dokončený roku 1911. Po roce
1989 byl otevřen hraniční přechod pro pěší. Od té doby jsou Potůčky významným turistickým
střediskem a hojně navštěvovaným obchodním centrem, které dnes kromě výhodných nákupů
nabízí letní sportoviště a menší skiareál. V roce 2008 byl otevřen také přechod pro motorová
vozidla.
Sadov
Území obce včetně, částí Lesov, Podlesí, Bor a Stráň, leží zhruba v polovině cesty mezi
Karlovými Vary a Ostrovem. Dle dochovaných písemností bylo nejstarší osídlení v Boru roku
1342. Zásadní pro rozvoj obce bylo nalezení kaolinu a otevření uhelných dolů. Nejprve
Težařstvo Leopold a Frisch (1898-1922), posléze Důl Leopold - Sadov (1918-1957). Tato
průmyslová aktivita posílila obec natolik, že od roku 1930 je vedena jako samostatná obec
a posléze do sebe integruje okolní vsi. Bezesporu největší místní zajímavostí je kostel sv. Máří
Magdalény v Boru, který byl postaven okolo roku 1260 v raně gotickém slohu. Později byl
barokně upraven a před západním průčelím byla také postavena nová věž. Dále se v obci
nachází kapličky, jedna ve Stráni a další v Sadově, ta je z roku 1788.
Smolné Pece
Osada na rozlehlé mýtině poblíž Nejdku byla původně označována německým názvem
Pechöfen. Jak název prozrazuje, jejím předchůdcem byly zřejmě boudy výrobců smůly, v minulosti hojně využívané zejména bednáři, ševci a dalšími řemeslníky. Obyvatelé se živili
„smolařením" - sběrem a následným tavením smůly ve speciálních „smolných pecích". Vznik
osady se datuje roku 1872. Smolné Pece jsou nejmladší a také jednou z nejmenších obcí
Karlovarského kraje. Trvale zde žije kolem 150 obyvatel. Je zde ovšem mnoho rekreačních chat
a chalup. Smolné Pece leží v nádherném lesnatém prostředí, nabízejí možnosti procházek a výletů.
Šemnice
První písemná zmínka pochází z roku 1239, kdy vesnici daroval Boleslav I. z Rýzmburku klášteru
v Oseku. V minulosti se v okolí Šemnice těžilo stříbro a pálil vápenec. Nad místní částí Dubina
se rozkládají tajemné Skalky skřítků, dutiny ve skalní stěně. Dnes se většina geologů domnívá,
že otvory vznikly zvětráním vyvrácených stromů ve vulkanických sedimentech. K místu se váže
legenda o skřítcích, kteří zde hlídali poklad. Výraznou dominantou krajiny je tajemná a pověstmi opředená Šemnická skála s výhledy ke Krušným a Doupovským horám. Ve skalách se
vyskytují vzácné teplomilné rostliny a je zde hnízdiště výra velkého.
Velichov
Již od 12. století patřil k doksanskému klášteru, později byl lénem panství Horní Hrad. První
písemná zmínka je z roku 1226. Z památek lze zmínit zámek z roku 1755, kostel Nanebevzetí
Panny Marie a renesanční náhrobní kámen šlechtice Traugotta z Mangoltu z roku 1572. Na hřbitově je pohřben doktor Josef Löschner, lékař, balneolog a známý propagátor lázní Kyselka.
Významným rodákem je hudební skladatel Friedrich Dionys Weber (1766-1842), který založil
pražskou konzervatoř a byl jejím prvním ředitelem. Nad obcí se tyčí majestátný vrch
Thebisberg (Děvín, Děvice) se zbytky mohutného strážního hradiště, jež bylo osídleno v době
knovízské kultury a též Slovany. Na protějším břehu Ohře, blíže k Radošovu, se rozkládá
hradiště na vrchu Koštál.
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Abertamy
Plešivecká naučná stezka
Vede lesnatou krajinou na vrch Plešivec, dominantu širokého okolí. Odtud přes Pstruží romantickým a tichým údolím
říčky Bystřice zpět do Abertam. Stezka je okružní, dlouhá 8 km, má osm zastávek s informačními tabulemi. Lze ji
absolvovat oběma směry. Doba absolvování cca 3,5 hodiny. Obtížnost střední.

Naučná stezka Hřebečná
Vede místy, kde se v minulosti doloval cín. Mohutné propadliny starých těžebních polí a další pozůstatky těžby jsou
zakončeny v lomu s výraznou sloupcovitou odlučností čediče. Stezka je dlouhá 3,8 km, vede převážně po zpevněných
komunikacích a má osm zastávek s informačními tabulemi. Procházku lze prodloužit lesem směrem na Bludnou, kde se
v minulosti těžila cínová a železná ruda. Zpět na Hřebečnou se pak lze vrátit po červené turistické značce. Vede kolem
propadliny hlubinného dolu Červená jáma a najdete tam celoročně občerstvení v chaloupce jako z pohádky.

Naučná stezka 17 abertamských zastavení
Provede vás nejzajímavějšími místy Abertam. Informační
tabule vás seznámí s historkami a pověstmi z 19. a počátku 20.
století (dolování stříbra, vztahy horníků k ostatním
řemeslníkům, pověsti o rytířích ze Skal, rukavičkářství atd.).
Realizace stezky byla inspirována knihou "Dvacet pět
veselých historek z Abertam" místního fotografa Alexandra
Wüsta. Wüst nejprve produkoval speciální abertamskou
limonádu a následně v Abertamech provozoval fotoateliér.
Jednotlivé tabule jsou oživeny nápaditými kresbami Pavla
Raka a dobovými i současnými fotografiemi. Délka stezky je 7
km, doba absolvování cca 2 hodiny.

Boží Dar
Naučná stezka Božídarské rašeliniště
Vede částí národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště,
které bylo dle Ramsarské úmluvy vyhlášeno mezinárodně
významným mokřadem. Stezka dlouhá 3,2 km začíná u Infocentra Boží Dar, kde je také umístěna první informační tabule.
Převážná část stezky vede po povalových chodnících, které
zajišťují jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště a vzácných
druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází.

Naučná stezka Blatenský příkop
Blatenský příkop začal vznikat v roce 1540 a jeho výstavba
trvala 4 roky. Toto jedinečné vodní dílo zásobovalo nezbytnou
vodou krušnohorské doly a později průmyslové závody. V roce
2017 byl Blatenský příkop vyhlášen národní kulturní
památkou, V letech 1995-2001 prošel celkovou rekonstrukcí.
Příkop, dlouhý asi 12 km, lemuje naučná stezka se 23 zastaveními. Začíná asi 1,5 km za Božím Darem a končí
nedaleko Horní Blatné, je dlouhá 11,5 km.
Stezku lze projít zábavnou formou, byla pro ni vytvořena hra v mobilní aplikaci Geofun. Průvodcem je Šimon, prapotomek stavitele
Blatenského příkopu Stephana Lenka.
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Dalovice
Naučná stezka Dalovice
Popisuje historii i současnost obce Dalovice. Trasa o 10 zastávkách vás provede po nejvýznamnějších místech, která zde
najdete. Například zámecký park s mohutným památným stromem, Körnerovým dubem, jehož stáří je odhadováno
na 900 let , nebo kostel Panny Marie Utěšitelky postavený za pouhé tři a půl měsíce. U vyhlídkového altánu se seznámíte
s pověstí o Kamenném rytíři, zastávka ve Všeborovicích zase nabídne vyhlídku na Karlovy Vary.
Stezku lze projít zábavnou formou, byly pro ni vytvořeny dvě hry v mobilní aplikaci Geofun. Průvodcem kratší hry je básník
Theodor Körner. Delší provází baronka a baron von Riedelstein, kteří se nejvíce zapsali do historie obce.

Horní Blatná
Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí jámy
Seznamuje s okolím starého hornického města. Na sedmi
zastávkách provede územím jam a propadlin, s podzemím
protkaným sítí šachet a štol. Navštívíte umělé vodní
dílo Blatenský příkop a vrchol Blatenského vrchu
s rozhlednou. Součástí je přírodní památka Vlčí jámy. Délka
stezky je 3,7 km.

Hroznětín
Hroznětínská zastavení
Stezku tvoří dva turistické okruhy. Přibližuje historii města
i zajímavá místa v jeho okolí. Na prvním okruhu vás čeká
nenáročná, čtyři kilometry dlouhá cesta s desítkou
zastaveními. Zde se seznámíte se vším, co by Vám nemělo
z historie Hroznětína uniknout. Druhý, náročnější okruh je
sedm kilometrů dlouhý a provede vás starými místními
pověstmi. Na okruzích lze navštívit kostel sv. Petra a Pavla,
Flaschnerovu kapličku, židovský hřbitov a nově obnovený
altánek Gloriett.

Odkazy
Naučná stezka Dalovice
Geofun stezka
Geofun duby
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Jáchymov
Jáchymovské peklo
Připomíná život tisíců politických vězňů z blízkých pracovních táborů při uranových dolech. V oblasti Jáchymova
a Horního Slavkova bylo v letech 1949-1953 zřízeno 18 vězeňských táborů. Stezka měří 8,5 km a má 12 zastávek, na nichž
informuje nejen o uranových dolech a lágrech, ale okrajově také o krušnohorské přírodě a ekologii.

Radonová stezka
Unikátní naučná stezka, která podrobně informuje o radioaktivním plynu radonu. Tříkilometrová trasa s devíti tabulemi
připomíná jáchymovský odkaz, zároveň upozorňuje na skutečnost, že radon v domech je druhou nejvýznamnější
příčinou vzniku rakoviny plic. Trasa upozorňuje i na to, jak se proti působení radonu chránit a jak slouží při léčbě.
Na vzniku stezky se podílel mimo města Jáchymov i Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ministerstvo průmyslu
a ČVUT.

Montánní krajina Krušných hor
Stezka vede krušnohorskou krajinou s hlubokými údolími, strmými svahy a rozsáhlými lesními masívy. Na trase dlouhé
10,5 km je umístěno 19 informačních tabulí. Na nich se dočtete mnoho zajímavostí z historie těžby stříbra a geologie.
Také informace z oblasti krušnohorské fauny a flory. Pěšky lze zvládnout za 3-4 hodiny. Některé její úseky mohou projet
i cyklisté na horských kolech a v zimním období běžkaři.

Krásný Les
Naučná stezka Horní hrad
Provede návštěvníka okolím Horního hradu po dříve nepřístupných
stezkách s romantickými průhledy na hrad. Osm zastávek s informačními tabulemi seznamuje s historií hradu a okolí. Stezka je
vhodná pro rodiny s dětmi i pro školní výlety. Je dlouhá 2 km.

Merklín
Horská naučná stezka Merklín
Je zaměřená na historii, geologii a přírodní zajímavosti. Okruh
s osmi zastávkami dlouhý téměř 8 km začíná před vlakovým
nádražím v Merklíně. Stezka vás provede hlubokými lesy
i po rozlehlých horských lukách, nechybí ani úchvatné výhledy
na místní vrcholy a rozvaliny zaniklých osad. Návštěvníkům během
procházky představí například bývalé osady Horní a Dolní Kaff.

Nové Hamry
Hamerská stezka
Vede prostředím Krušných Hor, cestou jsou hezké výhledy.
Seznamuje s historií, geologií, hornictvím a přírodními
zajímavostmi této oblasti. Je okružní, dlouhá 6 km s osmi
zastávkami.

Naučná stezka Ruperta Fuchse
Je zaměřená na hornictví, historii a život krušnohorských obcí,
historii a zajímavosti železniční tratě Karlovy Vary –
Johanngeorgenstadt. Byla pojmenována po novohamerském
rodákovi – fotografovi Rupertu Fuchsovi, který v období
před druhou světovou válkou fotografoval krušnohorskou krajinu
a krušnohorské obce. Jeho fotografické pohlednice s více než 2000
krajinářskými motivy byly tehdy v západním Krušnohoří velice
známé.
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Karlova naučná stezka
Putováním po naučné stezce se lze seznámit s bájemi a pověstmi tohoto kraje a zajímavostmi souvisejícími
s význačnými prvky okolní krajiny, jako je například řeka Rolava, monumentální skalní útvary nebo geologické
složení našich hor. Návštěvník se rovněž dozví něco o hornické historii, historii lyžování či pašování. Stezka začíná
naproti hotelu Seifert, najdete na ní celkem 16 informačních tabulí s lavičkami pro odpočinek. Texty v českém a německém jazyce jsou doplněny také zajímavými fotografiemi. Je součástí zřizované mezinárodní cyklostezky mezi
městy Aue a Karlovými Vary. Vzhledem k celkové délce cca 12 km je naučná stezka určena především cyklistické
veřejnosti.

Ostrov
Naučná stezka Ostrovsko a hornictví
Je součástí Stříbrné stezky vedoucí po české a německé straně hranice. Naučná stezka začíná nedaleko ostrovského
zámku, má 5 zastavení a vede až do Vykmanova. Popisuje vývoj hornictví v historii města.

Naučná stezka Borecké rybníky
Stezkou projdete celou lokalitu Boreckých rybníků. Seznámí s historií, současností, ale i přírodními zajímavostmi,
významnými rostlinami a živočichy této lokality.

Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova
Stezka je procházkou po okolí města Ostrov, seznamuje s místní historií, památkami a tradicemi. Stezka je určena
nejen pro pěší, ale i pro cyklisty a má 20 zastavení s infotabulemi a turistickými mapami, má necelých 30 km.

Pernink
Lesopark a Krušnohornická stezka
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. Zajímavá místa na trase naučné stezky přibližuje 17 informačních tabulí. Měří přibližně 14 km. Lze
ji rozdělit i do tří kratších okruhů. Mezi atraktivní zastávky na trase patří kontribučenská sýpka, místní rašeliniště,
sjezdovka, železniční viadukt nebo Dračí skála.

Potůčky
Horská naučná stezka Potůčky
Provede vás rozmanitým terénem po zarostlých lesních stezkách, pohodlných zpevněných cestách i tvrdých
asfaltkách. Věnuje se historii Potůčků, Johanngeorgenstadtu i dávno zaniklých obcí, hornictví i místní fauně a flóře.
Je okružní, dlouhá 12,5 km s patnácti zastávkami.

Odkazy
Karlova naučná stezka
Ostrovské stezky
Krušnohornická stezka
Lesopark
Horská naučná stezka Potůčky
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Ježíškova cesta
Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým městečkem. Působí zde Ježíškova pošta, která rozesílá po celé zemi dopisy,
orazítkované symbolem Ježíška. Přímo s Ježíškem se můžete projít. Jeho cesta má dva okruhy. Malý okruh je dlouhý 5,6
km, velký okruh 12,9 km. Cesta má 13 zastávek, ke kterým dojdete po značených cestách a poznáte je podle pěkných
domečků. V každém domečku čeká děti zajímavý úkol. Někde budou poznávat stopy zvěře, jinde stromy podle listů
nebo plodů, v dalších zastávkách zase budou muset uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech
zastávkách vítá děti Ježíšek a jeho pomocníci. Pro vyplňování úkolů si lze v infocentru zakoupit notýsek. Cesta je
lemována pohádkovými postavami, lavičkami k posezení a různými prolézačkami pro děti.
Stezku lze projít zábavnou formou, byla pro ni vytvořena hra v mobilní aplikaci Geofun. Průvodcem je samozřejmě Ježíšek.

Rodinný areál Novako - Boží Dar
Areál je rozdělen na dvě části. „Dětský svět“ je plný různých
atrakcí, jako jsou skákací hrady, potůček s vodnímy stavidly,
střílení z kuše, bludiště alias malý orienťáček, trampolína,
kuželky, prolézačky pro nejmenší, dráha na kroket atp.
Nejoblíbenější atrakcí je lanová dráha „Šikulka“ plná
netradičních překážek. Druhou částí areálu je terén pro horské
káry a koloběžky. Lanový vlek vás vytáhne na kopec a svištíte
dolů. V areálu je dále půjčovna horských kol, elektrokol,
dětských odrážedel a dětských elektročtyřkolek, občerstvení
a drobný cykloservis.

Stezka Krušnohorských pověstí
Na Plešivci najdete zhruba půlkilometrovou stezku, kterou
lemují vyřezané sochy bájných postav Krušnohoří. Podkladem
byly sesbírané pověsti o strašidlech, skřítcích a dalších bytostech
Krušných hor. Stezka nabízí i posezení s lavičkami, ze kterých je
nádherný výhled například na Ostrov nebo Velký Rybník.
Lanové centrum Plešivec
Místo, kde naleznete zábavu, odpočinek a nové neotřelé zážitky.
Obří houpačka, bungee trampolína nebo volný pád z výšky
třinácti metrů. Lanové centrum je přímo v lese na stromech,
umístěné ve výškách 4-12 metrů. Mezi stromy jsou různé mosty,
„prolézačky", lanové překážky, přejezdy, zhupy, sítě, lávky a další překvapení a výzvy. Pro malé návštěvníky je připraveno dětské
lanové centrum a dětské hřiště. Posilnit se můžete v místním
bufetu nebo v hotelové restauraci.
Lázně Oberwiesenthal
Nejvýše položené německé lázeňské městečko v blízkosti hranic
na Božím Daru nabízí turistům sportovní areály, muzeum,
supermarkety a obchody, rozhlednu, řemeslnou dílnu a další
zajímavosti a aktivity. Denně tu jezdí parní vláček po úzkokolejné železniční trati Fichtelbergbahn. Projížďka vlakem
poháněným párou, ve vozech vyrobených v letech 1913–1932, je
skvělým zážitkem nejen pro děti. Od jara do podzimu je v provozu bobová dráha. V případě nepříznivého počasí nejezdí.
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Obora Hájek
U obce Hájek se nachází stejnojmenná obora s chovem daňků, muflonů a divokých prasat, která sahá až k obcím Velký
Rybník a Sadov. Nejlépe ji lze projít po 5,2 km dlouhé naučné stezce. Má celkem čtyři zastavení s informačními tabulemi
zaměřenými na dendrologii, tedy na stromy, a chovanou a volně žijící zvěř a ptactvo. Stezka vede po asfaltových nebo
zpevněných cestách, je nenáročná, vhodná pro všechny věkové kategorie.

Pegas
Agroturistický areál Pegas v Děpoltovicích nabízí buď jednorázové vyjížďky na koních, nebo můžete využít dovolenou
na koni s ubytováním v penzionu. Svést se lze také kočárem. Za zmínku stojí minimuzeum koní, jež se nachází přímo v areálu a seznamuje návštěvníky se základními informacemi o koních. Nejen na koni, ale i příjemnou procházkou lze
absolvovat 4 km dlouhou Pegasovu stezku po okolí Děpoltovic. Je inspirovaná starořeckou bájí, se kterou seznamují
informační tabule. Jsou zde i fak-tografické údaje, které popisují, jak se celý areál postupně budoval, jaké koně se zde
chovají a také úspěchy jezdeckého klubu Pegas. Každá informační tabule obsahuje moudrou myšlenku vztahující se
ke koním a na té poslední je známá a stále pravdivá „Modlitba koně".

Údolí mlýnků Jáchymov
Na malém horském potůčku klape zhruba 60 mlýnků v různých podobách. Například těžní věže dolu Svornost, kaple sv.
Anny nebo hasičského auta místních dobrovolných hasičů.
V tomto klidném zákoutí jáchymovských lesů, které najdete
lá-zeňským hotelem Radium Palace, si lze odpočinout na lavičce, případně se vydat na procházku dále do lesů. Traduje
se, že mlýnky jsou umisťovány už od vzniku prvních lázní, což
je přes 100 let.

Rafting Ohře
Řeka Ohře patří mezi nejoblíbenější české řeky, na které se
každý rok vydává mnoho vodáků. Půjčovna nabízí vhodná
plavidla pro zkušené vodáky i začátečníky. Také možnosti
výletů.

Dětský svět u Hafíka
Největší zábavní centrum v Karlovarském kraji. Lze využít
zejména v případě nepříznivého počasí. Velké množství
atrakcí, skákací hrady, velké i malé skluzavky, uzavřené hřiště
pro míčové hry, prolézací hrady, herní konzole X-box, zónu
pro nejmenší, dopravní prostředky jako formule, autíčka,
a motorky, Gladiátor aréna, SUMO aréna, lezecká stěna,
billiard, air hokej a mnoho dalších. Tedy zábava nejen pro děti.

Muzeum iluzí Fatamorgana
Svět neuvěřitelných optických iluzí lze zažít v muzeu, kde se
návštěvník stane součástí expozice. Muzea jsou dvě, najdete
je v Karlových Varech a Františkových Lázních.
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KAM ZA ZÁŽITKY

Mattoniho stezka „Po stopách skřítků"
Naučná stezka poskytne návštěvníkům informace o historii Kyselky a o budovách bývalých lázní, které postupně
prochází stavební obnovou. Trasa naučné stezky je vedena z velké části po původních promenádních cestách z dávných
dob Heinricha Mattoniho, kdy byly ještě hojně využívány tehdejšími turisty a jsou i v dnešní době průchozí. V průběhu
trasy stezka upozorňuje na téměř zaniklá odpočinková místa, vyhlídky, parky, altány a podává podrobnější informace
o přilehlých stavbách.
Na velkých informačních tabulích vás čeká komiks s poutavým příběhem, kde hlavními postavami jsou skřítci. V sousedství stezky jsou totiž nejen Skalky skřítků, ale pověstní skřítci byli symbolem jakýchsi ochránců kyselských pramenů.
Mattoniho stezka je dlouhá 3,6 km. Většinu stezky lze zdolat i s malými dětmi a kočárky. V úseku mezi vyhlídkami je
třeba počítat s náročnějším terénem.

Ekocentrum Ostrov
Ostrovské Ekocentrum je taková malá ZOO, v níž najdete více
než 50 druhů živočichů – akvarijní rybky, drobné hlodavce,
plazy, pavouky, exotické i dravé ptáky, drobné šelmy, ovce
i drůbež. V odpoledních hodinách (mimo časy pravidelných
zájmových kroužků) si můžete prohlédnout vnitřní i venkovní výběhy a po domluvě si pod odborným dozorem
některé ze zvířátek pohladit, pochovat či nakrmit. Součástí
areálu je také relaxační zahrada s jezírkem a posezením,
dětským hřištěm nebo nevšední stezkou pro bosé nohy.

Sportpark u nemocnice v Ostrově
Areál Sportparku Ostrov, který najdete u ostrovské
nemocnice, je mnohem více než jen dětské hřiště. Kromě
klouzaček, pískovišť a prolézaček tady totiž najdete lezeckou
stěnu, dětské lanové centrum, vzduchovou trampolínu,
multifunkční hřiště, in-line dráhu, hřiště na petanque,
bludiště i bylinkovou zahradu. A navíc, všechny atrakce
můžete využít zcela zdarma.

For Bowl - Ostrov
Moderní centrum volného času. Hlavní nabídkou jsou čtyři
profesionální bowlingové dráhy firmy Brunswick, dále stolní
hra Shuffleboard, stolní fotbal, hokej, šipky, kulečník a bar.

Zimní stadion Ostrov
Krytá ledová plocha o rozměru 28 x 56 m nabízí veřejné
bruslení v sezoně od září do dubna. Termíny veřejného
bruslení pro aktuální týden naleznete v rozpisu na stránkách MDDD Ostrov. Zimní stadion nedisponuje půjčovnou
bruslí.
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KOUPÁNÍ
Koupání po celý rok
Aquacentrum Agricola Jáchymov
Bazén se dvěma plaveckými drahami o délce 25 m, Kneippův chodník, rehabilitační bazének, tobogán, venkovní terasa,
dětský bazének s vodopádem. V komplexu je také útulná kavárna, solná jeskyně, kryokabina, možnost masáží. Unikátní
saunový svět „Saunový důl" inspirovaný hornictvím. Štola saunového dolu nabízí parní sauny, infrasaunu, bylinkovou
a finskou saunu. Nechybí ochlazovací bazének s Kýšovickým vodopádem či zážitková sprcha. K dipozici je whirlpool
s relaxačním programem, odpočívárna s vyhřívanými lavicemi či tmavá s krbem. Atmosféru doplňují střešní terasy
a saunový rituál metličkování ve vymezených časech.

Bazénové centrum KV Arena
Pro celoroční koupání lze využít bazénu v blízkých Karlových Varech. Nabízí hlavní bazén o délce 25 metrů se šesti
plaveckými dráhami, 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.

Koupání po celý rok o kousek dál
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.

Odkazy
Aqua centrum Agriola Jáchymob
Bazénové centrum KV Arena
Aqua Marien Marienberg
Aquaforum Františkovy Lázně
Aquasvět Chomutov
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Koupání v létě
Koupaliště Ostrov
Velký bazén 50 m, malý bazének, brouzdaliště a tobogán 62 m. K dispozici jsou převlékárny, venkovní sprchy a občerstvení.

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.

Jáma
Zatopený bývalý lom u Otovic poskytuje dobré podmínky pro koupání, pláže jsou travnaté.

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

Černé jezero
Nedaleko Lužce najdete průzračně čisté jezero s rašelinovým podložím vhodné ke koupání.

Novorolský rybník
Přírodní koupaliště o rozloze 20 ha, leží v těsné blízkosti města Nová Role. Rozmanitost služeb není příliš velká,
ale dostačující pro návštěvníky, kteří upřednostňují přírodní koupání. Pláž je písčitá s pozvolným vstupem do vody.
Poskytuje skvělé podmínky pro rybaření a surfing

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.

Koupání v létě o kousek dál
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.

Odkazy
Koupaliště Ostrov
Děpoltovický rybník
Jáma Otovice
Velký rybník
Novorolský rybník
Am Schwefelbach
Aquapark Klášterec nad Ohří
Michal Sokolov
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HRADY, ZÁMKY, ZŘÍCENINY

Horní hrad řečený Hauenštejn
Starobylý hrad, ležící v kopcích asi 1,5 km od hlavní silnice z Ostrova nad Ohří do Kadaně obklopený lesy, potoky a loukami, od 60. let minulého století chátral. Stávající
hradní pán jej již od roku 2000 za pomoci přátel a dobrovolníků postupně opravuje.
Kromě klidného a romantického okolí hrad nabízí různé výstavy, arboretum a botanickou zahradu, prohlídku gotických sklepení, vyhlídku z gotické věže, dětský
koutek na nádvoří, spoustu zajímavých akcí, jako například noční prohlídku hradu,
ubytování i občerstvení. Hrad se stal významným kulturním a společenským centrem.

Hrad Loket
Hrad se tyčí na skále nad řekou Ohří. Opevněné město s hradem mnozí nazývali
„klíčem ku Království českému“. Loket střežil české území již ve 13. století. Hrad Loket je
prodchnut historií, příznivci tajemných příběhů a záhad si přijdou na své. Mnoho
dohadů a nezodpovězených otázek vyvolává např. loketský „zakletý purkrabí“. 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. Také v Lokti se pořádají různé kulturní akce, přírodní amfiteátr nabízí během léta různé koncerty.

Státní hrad a zámek Bečov
Na pravém břehu řeky Teplá, uprostřed romantické krajiny Slavkovského lesa, se
nachází malebné městečko Bečov nad Teplou. Hlavním turistickým lákadlem je soubor
výjimečných historických a uměleckých architektur, z nichž nejcennější jsou 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. Návštěvníci si mohou vybrat ze tří prohlídkových
okruhů.

Hasištejn
V majestátní zřícenině Hasištejna lze po celý rok navštívit stylovou restauraci. Hrad je
romanticky usazený mezi svahy Krušných hor nedaleko Kadaně. Přímo ke zřícenině
uprostřed lesů se dá zajet autem. Gotický hrad ze 14. století je poměrně zachovalý a palác i dominantní věž nabízejí výhledy do kraje. Stavba má za sebou dlouhou a bouřlivou
historii.

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

Horní hrad
Hrad Loket
Andělská Hora
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MUZEA

Muzeum rukavičkářství Abertamy
Expozice věnující se historii rukavičkářství v Abertamech se nachází v přízemí budovy abertamského městského
úřadu. 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.
Všechny vystavené exponáty jsou plně funkční a v určitých termínech je tedy možné vidět šičky a rukavičkáře přímo
při práci. V rámci prohlídky je dále možné zhlédnout film o výrobě rukavic a jirchářství. Průvodce pak sdělí vše
podstatné k historii rukavičkářství v Abertamech. Otevírací dobu a termíny ukázek řemesla najdete na stránkách
města.

Muzeum těžby rud Horní Blatná
Stálá expozice je věnována dějinám těžby a zpracování cínové rudy v okolí krušnohorských městeček Horní Blatné
a Božího Daru. Ukazuje sbírky mineralogie, cínového nádobí a modelů důlní techniky. Je zde malá regionální galerie.
Atrakcí je velkoplošný model Horní Blatné. Připomenuto je dílo místního písničkáře Hanse Sopha (1869-1954).
Muzeum je součástí naučné stezky Horní Blatná - Vlčí jámy.

Muzeum Boží Dar
Expozice vlastivědného muzea Boží Daru pojednává o historii nejvýše položeného města ve střední Evropě. Muzeum
sídlí ve stejné budově jako městský úřad a Infocentrum. Najdete tu také Ježíškovu poštu. Mezi exponáty naleznete
selskou jizbu s předměty denní potřeby minulých století, krušnohorské minerály, modely rozhleden na Klínovci
a na Fichtelbergu, věci potřebné k dolování nerostného bohatství a těžbě rašeliny, vánoční betlémy, památky
na pobyt řeckého prozaika Nikose Kazantzakise na Božím Daru a další zajímavosti. Vstup je zdarma.

Odkazy
Město Abertamy
Muzeum Horní Blatná
Muzeum Boží Dar
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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. Zájemcům výstava představuje hornické město v období
jeho největší slávy.
Knihy byly asi 250 let ztracené, ukryté na půdě radnice. Po objevení trvalo více než 100 let, než sbírka prošla restaurováním,
a po letech, kdy byly její části na různých místech země, se
nakonec všech víc než 200 knih vrátilo do Jáchymova. Většina
svazků pochází z počátku 16. století, ale ve sbírce je například
i Starý zákon ze 13. století a fragmenty textů z počátku 12. století.
Unikátem je i 70 takzvaných „libri catenati", tedy svazků
s řetězem. Ten se používal ve školních knihovnách, knihy bývaly
tehdy připoutávány, aby si je žáci nemohli odnášet. Expozici je
možné navštívit každý den od 10 do 16 hodin. Kromě expozice
vzniklo ve sklepení také infocentrum a internetová kavárna.

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. Seznámíte se
zde s geologií a mineralogií Krušných hor, archeologickými nálezy
z Královské mincovny, rudným hornictvím 16. století,
numismatikou a mincovnictvím.
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 je věnováno památce významného přírodovědce
Georgia Agricoly (1494 - 1555), jehož život a dílo jsou úzce spjaty
s Jáchymovem.

Odkazy
Latinská knihovna
Královská mincovna
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ROZHLEDNY
Klínovec
Na Klínovci, ve výšce 1244 m n. m., stojí nejvýše položená rozhledna Krušných hor, která je zároveň pátou nejvýše
položenou rozhlednou v Čechách. Je vidět nejen české i německé vrcholky Krušnohoří, Doupovské hory a Slavkovský les,
ale za pěkného počasí dokonce i Ještěd nebo Sněžku. Výhodou je také snadná dostupnost, až na samotný vrchol Klínovce
lze vyjet autem nebo využít jáchymovskou lanovku, která je v provozu celoročně.

Plešivec
Po zdolání 66 schodů na šestnáctimetrovou rozhlednu z roku 1895, která se tyčí na 1028 m vysokém kopci Plešivec,
se z jejího ochozu otevře nevídaný, neopakovatelný rozhled na okolní Krušné hory, Doupovské hory, Slavkovský les,
Dyleň v Českém lese, nejvyšší horu Krušných hor Klínovec i na nejvyšší vrchol na německé straně, Fichtelberg. Jako
na dlani se objeví Jáchymov, Ostrov, Karlovy Vary či Velký Rybník.

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 1044 metrů
nad mořem. Od května do října je rozhledna přístupná denně od 10 do 17 hodin, od listopadu do dubna o víkendech.

Bučina u Kyselky
Rozhlednu nechal na kopci Bučina (582 m n. m.), asi 1,5 km od Kyselky, vystavět kolem roku 1880 Heinrich Mattoni.
Umožňuje nádherný výhled do údolí Ohře až ke Karlovým Varům i na Krušné hory. Na vyhlídkový ochoz, který je ve výšce
cca 10 metrů od země, se lze dostat po překonání 62 schodů. Rozhledna je volně přístupná.

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. Je
ze světlého dřeva a můžete si z něj vychutnat ty nejkrásnější výhledy do širokého okolí. Za pěkného počasí můžete
přehlédnout prostor od jižní části Krušných hor až po Karlovy Vary.

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. Východní horizont nabízí výhled na vrcholky Klínovce, Fichtelbergu
a Doupovských hor, k jihozápadu lze shlédnout výšiny Slavkovského lesa, průmyslové oblasti sokolovské uhelné pánve
a věže poutního kostela sv. Máří v Chlumu, bránu Chebska. Za příznivého počasí je z Tisovského vrchu možné spatřit
i vzdálené vrcholky Šumavy. Veřejnosti je volně přístupná.

Odkazy
Rozhledna Klínovec
Rozhledna Plešivec
Rozhledna Blatenský vrch
Rozhledna Bučina u Kyselky
Rozhledna Pajndl
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VÝLETY
LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK

V těsné blízkosti mikroregionu SKHZ vybízejí k návštěvě hned tři krásná lázeňská města, která se uchází o zařazení mezi
dědictví UNESCO, konkrétně mezi Slavné lázně Evropy (Great Spas of Europe). Každé z nich má svá specifika, pověry
i skryté krásy.

Mariánské Lázně
Obdiv si zaslouží litinová novobarokní kolonáda z konce 19. století, zakončená nádhernou Zpívající fontánou.
Působivé vodní obrazce jsou tvořeny z deseti střikových systémů, jejichž kombinace řídí počítač. V nejbližším okolí
Mariánských Lázní vyvěrá přes 100 minerálních pramenů, ve městě samotném kolem 40. Kolonády a altány zastřešující
jednotlivé prameny dokreslují malebnou lázeňskou atmosféru. Zdejší studené prameny lze ochutnat například na kolonádě Křížového pramene. Oblíbeným cílem výletů je park Boheminium, čtvrtý největší park miniatur v Evropě. Je
unikátní nejen svým jedinečným zasazením do přírody, ale i širokou nabídkou do detailu propracovaných modelů českých
památek v měřítku 1:25. V blízkosti parku miniatur, před hotelem Krakonoš, pak byla obnovena tradiční pohádková
cesta, kterou tvoří pískovcové sochy znázorňující motivy známých pohádek.

Františkovy Lázně
Příjemné lázeňské městečko s řadou empírových a klasicistních budov, umístěné uprostřed krásných parků a lesoparků,
dýchne atmosférou z přelomu 18. a 19. století. Město bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I. jako první slatinné
lázně na světě. Vodu z místních pramenů používali nejen zdejší obyvatelé, ale byla prodávána i po celém Německu. Je
doloženo, že v roce 1700 v Německu prodej františkolázeňské vody převýšil objem vody pocházející ze všech německých
lázní. Symbolem lázní je socha malého chlapce s rybou (symbol plodnosti). Milovníky vodních radovánek zde
potěší Aquaforum, komplex ve stylu římských lázní s wellness centrem. Okolí Františkových Lázní láká k výletům,
například k Motýlímu domu v Žirovicích a jeho tropického skleníku, který je plný exotických motýlů, nebo do přírodní
rezervace Soos, rozlehlého rašeliniště s jezírky, minerálními prameny, naučnou stezkou, geologickým parkem a muzeem
pravěkých zvířat.
Karlovy Vary
Zde nelze vynechat pramen Vřídlo, unikátní přírodní úkaz. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 °C vydá za minutu
průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Pod podlahou Vřídelní
kolonády se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. Jsou zde i prostory, kde vřídlovcem
„obrůstají" známé karlovarské suvenýry „kamenné růže". Ve staré části vřídelního podzemí je zpřístupněna exkurzní
trasa Podzemí Vřídla. Exurze probíhají od května do října. K procházce městem lákají tři hlavní kolonády - Tržní, Zámecká
a Mlýnská. Po ochutnávce všech 12 pramenů je čas okusit i ten třináctý - Becherovku. Muzeum Becherovky seznámí s její
více než 200letou historií. Návštěvník nahlédne pod pokličku tajů její výroby a skladování. Na pravou atmosféru ruční
výroby skla láká místo, kde se rodí kouzelný svět křišťálu, muzeum sklárny Moser. Lázeňské lesy nabízí řadu vyhlídek,
jako je rozhledna Diana, Goethova vyhlídka či Tři kříže. Vyzkoušet si své fyzické možnosti mohou děti i dospělí
v přírodním lanovém centru Park Svatý Linhart.

Odkazy
Mariánské Lázně
Park Boheminium
Františkovy Lázně
Aquaforum
Motýlí dům
Přírodní rezervace SOOS
Karlovy Vary
Muzeum Jana Bechera
Návštěvnické centrum Moser
Lanové centrum Linhart
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VÝLETY
CYKLOTURISTIKA A TURISTIKA
Krušnohorská magistrála
Přímo v Krušných horách vede většina cyklistických tras po Krušnohorské magistrále. V zimě je využívána běžkaři, v létě
pěšími a cyklisty. Více než 400 km tratí poskytuje dostatečný výběr náročnosti terénu pro rekreační i profesionální
cyklisty. Na kole se nabízí navštívit i sousední Německo a z hraničního přechodu se napojit na saské cyklostezky. Krušné
hory jsou protkány kilometry turistických stezek, které nezřídka kopírují cyklostezky. Trasy jednotlivých výletů je možné
kombinovat podle chuti a sil.

Karlova stezka - vedlejší trasa 04 „Krušnohorské vyhlídky"
Karlova stezka je přeshraniční turistická cyklotrasa mezi městy Karlovy Vary a Aue. Vedlejší trasa „Krušnohorské
vyhlídky" má délku 35 km. Překonáte přes 680 výškových metrů s různorodým povrchem. Především úsek mezi místy
Potůčky a Hřebečná je vhodný spíše pro zkušenější cyklisty. Jako alternativní trasa se zde nabízí asfaltová silnice přes
Háje a Rýžovnu. Tato trasa skýtá rozmanité příležitosti k výhledům na působivou krajinu Krušnohoří. Prochází částečně
veřejnými, málo až středně používanými komunikacemi a je možné ji zkombinovat s vlakem.

Cyklostezka Ohře
Pro všechny kategorie cyklistů je vhodná cyklostezka podél řeky Ohře. Lehká trasa bez většího převýšení v délce 110 km
vede přes regiony Chebsko, Sokolovsko, Karlovarsko a Ostrovsko. Zajímavými zastávkami jsou bezpochyby centrum
řemesel Karlovarského kraje Statek Bernard, královské město Loket či chráněný přírodní výtvor Svatošské skály
s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Skály zaujímají rozlohu 2 ha a svými tvary připomínají svatební procesí.
V Dalovicích se opouští bezpečná cyklostezka a pokračuje se po silnicích a místních komunikacích, ale stále po značené
cyklotrase. Závěrečný úsek trasy s kopcovitým terénem a běžnou dopravou tedy není vhodný pro malé děti.

Ostrovsko
Díky více než 700 let dlouhému historického vývoji může Ostrov a jeho blízké okolí nabídnout řadu památek. Jeho
výhodná poloha mezi dvěma lázeňskými městy u brány do Krušných hor poskytuje také ideální startovací místo pro nadšené turisty. Nabízí se jim nejen dostatek turistických cílů, ale také hustá síť turistických stezek vhodných jak pro pěší
turisty, tak i pro milovníky cykloturistiky. Zajímavé turistické cíle, cyklotrasy a turistické trasy lze nalézt na cykloportále
města.
Několik cyklotras spojujících okolní obce a nabízejících nenáročnou jízdu pro rodiny s dětmi prochází také městem
Hroznětín. Na trase Hroznětín - Ostrov překvapí v obci Bystřice nově vystavěné lanové centrum. Dále je možné
pokračovat z Hroznětína směrem do obce Merklín, nebo na jižní stranu do rekreační oblasti Velký Rybník.
Kromě turistických tras značených obvyklými značkami Klubu českých turistů (KČT), které mají červenou, modrou, zelenou a žlutou
barvu, nabízí region hned několik zajímavých naučných stezek pojednávajících o historii, přírodě a místních zajímavostech (viz
strana 9.).

Při cyklotoulkách lze využít
cyklodopravu Karlovarského kraje.
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Odkazy
Cyklotrasy - hory
Karlova stezka
Cyklostezka Ohře
Cykloportál Karlovarského kraje
Cyklotrasy Ostrovsko
Město Ostrov
Turistika Boží Dar a okolí
Plánovač tras KČT
Cyklodoprava
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KRUŠNÉ HORY V ZIMĚ
Skiareály
Plešivec

Náprava Jáchymov

Výstavba byla dokončena v roce 2014. Nabízí dvanáct
kilometrů upravovaných a 100% technicky zasněžovaných sjezdovek všech úrovní. Hlavní sjezdovky jsou
široké od 50 do 80 metrů, nejdelší má 4,2 km. Přímo
na sjezdovkách jsou skibary a restaurace. Nejmenší si
mohou zalyžovat v dětském parku, kde slouží pro snazší
přepravu čtyři pojízdné pásy. V areálu je také dětský
park.

Nachází se bezprostředně nad lázněmi Jáchymov
v nadmořské výšce 800–930 m. Středisko nabízí sjezdové
tratě všech obtížností, které jsou pravidelně upravovány,
část tratí je uměle zasněžována. K dispozici jsou tři
lyžařské vleky, jeden je uzpůsoben pro malé děti
a začátečníky. Lyžařská škola, večerní lyžování, technické
zasněžování, půjčovna lyží, skiservis, parkoviště zdarma,
restaurace, ubytování.

Pod nádražím Pernink

„Velflink" Pernink

Nabízí tři lyžařské vleky (250, 300 a 700 m) a umělé
zasněžování. Dále půjčovna sjezdových lyží, běžeckých
lyží, snowboardů a dětských přileb, „Baby lift" s možností
výuky lyžování a večerní lyžování. Škola lyžování pro
děti i dospělé, škola snowboardingu. Půjčování dětského
skútru. Prodejna lyžařských doplňků. Občerstvení.

Je vhodný především pro rodiny s dětmi, lyžařské
výcviky. Celý areál je uměle zasněžován a denně strojově
upravován. Provozuje i večerní lyžování. Pro úplné
začátečníky nabízí své služby pod vedením zkušených
instruktorů lyžařská škola, která je přímo v areálu.
Nechybí občerstvení s posezením.

Potůčky
Nabízí lyžování denně od 9.00 do 16.00 hodin, poté
večerní lyžování. 555 metrů dlouhý vlek (kotva),
dětský vlek, parkoviště bezprostředně u vleku, stylový
roubený bufet s dětským koutkem, půjčovna lyží.
Ubytování přímo na sjezdovce. Pro pokročilé lyžaře
a snowboardisty snowpark s umělými překážkami. Skiareál získal zlatou medaili zimního komisaře televize
Nova.

Nové Hamry
V provozu menší skiareál Nad kostelem na úpatí
Dvorského vrchu. Je vhodný především pro rodiny
s dětmi, začátečníky a mírně pokročilé lyžaře. Nachází se
přímo v centru obce. V areálu je k dispozici občerstvení.
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Odkazy
Plešivec
Náprava
Pernink Pod Nádražím
Pernink Velflink
Potůčky
Nové Hamry
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KRUŠNÉ HORY V ZIMĚ
Novako Boží Dar
Je určen hlavně pro začátečníky, rodiny s dětmi a seniory,
nachází se v centru obce. Služby nabízí výborně vybavená
půjčovna a servis lyží a snowboardů, lyžařská škola,
dětské lyžařské hřiště, občerstvení a prodej doplňků
lyžařského oblečení. Pohyblivý koberec pro nejmenší.
Večerní lyžování. Celý areál je uměle zasněžován a denně
strojově upravován. Areál také nabízí snowtubing - jízda
na duších v ledovém tobogánu.

Klínovec
Největší lyžařský areál v Krušných Horách. 31,5 km
sjezdovek s 5 lanovkami, 11 vleky a 5 lyžařskými pásy
v dětských parcích. Vícedenní skipasy jsou platné i pro
sousední lyžařský areál Fichtelberg v Německu. Během
lyžování si lze vybrat z několika restaurací, rychlých
občerstvení, ski barů a apres-ski stanů, kde jsou denně
připravována čerstvá jídla a nápoje všeho druhu.

Neklid Boží Dar
Od sezony 2018-2019 se stal součástí jednotného
komplexu Nový Skiareál Klínovec. Došlo k propojení
modrou sjezdovkou. Přímo na Neklidu je k dispozici pět
sjezdovek o délce 300–1000 metrů s různou obtížností.
Nachází se tu také skvěle vybavený snowpark.
Samozřejmostí je půjčovna sportovního vybavení,
lyžařská a snowboardová škola a občerstvení

Boží Dar

Na běžky
Jedním z nejoblíbenějších zimních sportů provozovaným
v Karlovarském kraji je běžecké lyžování, pro které tu
jsou
vynikající
podmínky.
Stovky
kilometrů
upravovaných okruhů a běžeckých tratí, které často
umožňují přechod do Německa a napojení na tamní
běžecké trasy.

Nachází se přímo v obci. K dispozici tu je pět sjezdovek
o délce 300–600 metrů s různou obtížností.
Samozřejmostí je půjčovna sportovního vybavení,
lyžařská a snowboardová škola občerstvení a toalety.

Fichtelberg - Kurort Oberwiesenthal
Největší lyžařské středisko ve východním Německu.
Kromě sjezdovek a lyžařských stop je zde také skokanský
můstek, snowpark a snowtubing. Podle obtížnosti si lze
vybrat celkem z 9 sjezdovek. K dispozici tu jsou různá
občerstvení, půjčovny, lyžařské školy i školičky apod.

Krušnohorská magistrála
Je páteřní trasou vedoucí po hřebeni Krušných hor
v délce téměř 41 km. Propojuje zimní krušnohorská
střediska a osady od Bublavy přes Rolavu, Jelení, Pernink
a Hřebečnou až po Boží Dar. V celé své délce je
pravidelně strojově udržována a díky rozsáhlé síti
návazných tras se na ní snadno dostanete i z Abertam,
Horní Blatné, Nových Hamrů a celé řady dalších lokalit.

Tipy
Bežecké trasy v okolí Abertam, Božího Daru, Horní
Blatné, Perninku a Božího Daru jsou k dispozici na
portále Živý kraj. Lze stáhnout i aplikaci do mobilu.
Další informace a mapy jsou na portále Krušné hory
aktivně.
Pod vodojemem v Potůčkách začíná trasa do Horní
Blatné, vrátit se lze zpět kolem Strašidel, přes Stráně.
V těsné blízkosti skiareálu Velflink v Perninku lze
využít osvětlené kolečko pro běžecké lyžování.
Skiareál Pod Nádražím Pernink nabízí tréninkové
kolečko pro začátečníky.
Krátký okruh „okolo hroudy“ v Abertamech je
rovněž upravován a je v dosahu parkoviště.
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Odkazy
Novako
Klínovec
Nový Skiareál Klínovec
Boží Dar
Krušnohorská magistrála
Běžecké trasy
Krušné hory aktivně
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ZAJÍMAVOSTI
MĚSTO OSTROV
Ostrov, jako největší město podhůří centrální části Krušných hor, nabízí mnoho zajímavého, od historie přes kulturu
až po turistiku. Jaká místa byste při své návštěvě rozhodně neměli minout, je shrnuto do sedmi nejzajímavějších tipů,
kterými se město samo prezentuje.

Klášterní areál Ostrov – Posvátný okrsek
Ostrovský klášterní areál je místo, které nabízí na relativně malé ploše velké množství památných barokních objektů
ze 17. a 18. století. Původní piaristický klášter dnes slouží jako bytový objekt. Ale přilehlý kostel Zvěstování Panny Marie
s kaplemi sv. Anny, sv. Floriána a Panny Marie Einsiedelnské si můžete prohlédnout. V klášterním kostele najdete novou
expozici Církevní umění západního Krušnohoří s doprovodnou výstavou Zničené kostely na Karlovarsku. Prohlídky zajišťuje
pobočka Infocentra, které tu má své sídlo.

Zámecký park s letohrádkem a palácem princů
Osmý div světa! Tak byl kdysi nazýván ostrovský zámecký park, který v 17. až 19. století budoval při svém rodovém sídle zdejší
rod vévodů Sasko-Lauenburských. Park byl původně založen jako francouzská renesanční zahrada s četnými fontánami,
jezírky, umělými skalami, gloriety a altány. Pro pobavení šlechty sloužilo i bludiště. V 19. století se ale v duchu nových
tendencí začala zahrada pozvolně měnit v přírodně krajinářský park. Většina staveb byla odstraněna, stejně tak umělecká
výzdoba i vodní partie. Dnešní podoba parku odpovídá jeho vzhledu z 2. poloviny 19. století. Uprostřed parku stojí
letohrádek, někdy také nazývaný palác princezen, který sloužil od 17. století pro různé kratochvíle. Dnes funguje jako galerie
umění a kromě expozice umění převážně 20. století tu můžete navštívit také oblíbené výtvarné dílny a další pravidelné akce
pro veřejnost.

Ostrovský zámek s národní kulturní památkou – šlikovskou kazetou
Ostrovský zámek nemá příliš zřejmou historii před tím, než jej v 15. století získal do držení šlechtický rod Šliků. Ti jej
postupně zvelebovali a udělali z něj i své rodové sídlo. Na tomto místě se od té doby psala historie. Jeden z místních pánů,
Jáchym Ondřej Šlik, byl jedním z vůdců českého stavovského povstání a také jedním z 27 pánů popravených na
Staroměstském náměstí roku 1621. Poté panství přešlo na slavný rod vévodů Sasko-Lauenburských, který jej dále rozvíjel.
Dnes se zde, kromě už méně dramatické historie, píší hlavně úřední dokumenty. Mezi nimi jsou vám k dispozici unikátní
expozice, kterými vás provedou zaměstnanci Infocentra, které sídlí přímo v objektu zámku.

Odkazy
Turistický portál města
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MĚSTO OSTROV

Expozice Ostrovského porcelánu
Ve Dvoraně zámku a v letohrádku najdete dvě cenné expozice ostrovského porcelánu, které jsou součástí mezinárodního
projektu Cesta porcelánu / Porcelan 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. Ostrovský porcelán známý pod
značkou „Schlackenwerth” z porcelánky Pfeiffer a Löwenstein byl a dodnes je pojmem především pro svou vysokou kvalitu.
Kolekce, které najdete v ostrovských expozicích, pomohl shromáždit Spolek přátel města Ostrova, aby připomněl bohatou
historii, někdejší význam a kvalitu místních výrobků.

Borecké rybníky, naučné a vycházkové trasy
Soustava ostrovských rybníků vznikala od 16. století a sloužila nejen pro chov ryb, ale také pro zavlažování přilehlých polí.
Borecké rybníky, tak jak je známe dnes, tvoří celkem 9 rybníků. Na ploše o rozloze více než 4 hektary se vyskytuje mnoho
chráněných rostlin a živočichů včetně čolka velkého. Dnes slouží tento jedinečný areál především pro rekreační účely
obyvatel Ostrova. Naučná stezka, která tudy vede, je také oblíbeným cílem turistů. Pokud se na ni vydáte, dozvíte se
o historii, současnosti a přírodním bohatství této lokality. Četné cestičky, které vás provedou okolím rybníků, lemují různá
odpočívadla a lavičky. Najdete tu i veřejné ohniště, nebo vyhlídková mola.

Ekocentrum, sportpark, koupaliště
Především rodiny s dětmi si užijí výlet do ostrovského Ekocentra,
sportparku s velkou vzduchovou trampolínou a lanovým centrem
u nemocnice nebo na místní koupaliště s tobogánem. (více viz
Nejen pro děti str. 13 a 16) .

Kulturní akce regionálního významu
Město Ostrov a jeho organizace nabízí pestrou paletu kulturních
akcí nejen pro své obyvatele, ale také pro návštěvníky z blízka
i daleka. Mezi ty nejvýznamnější patří:
Klášterní slavnosti (květen)
Den pro Ostrov a jeho partnerská města (červen)
Rodinný den v parku (srpen)
Oblíbené letní koncerty v zámeckém parku
Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana (říjen)

Odkazy
Turistický portál města
Kalendář akcí

Během celého roku ovšem probíhají i mnohé další, menší akce.
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PAMÁTKA UNESCO
Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly 6. července 2019 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž
17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba
a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě. Českou část reprezentují:

Hornická krajina Jáchymov
Zahrnuje historický střed města a jeho okolí s nejvýznamnějšími
památkami dokládajícími těžbu v bývalém jáchymovském důlním
revíru od 16. do 20. století. Jáchymov se v 16. století nakrátko stal
největším centrem těžby stříbrných rud v Krušných horách, Evropě
i ve světě. Od 40. let 19. století se v Jáchymově, poprvé na světě,
začaly systematicky dobývat uranové rudy. V roce 1898 izolovali
Marie Curie-Sklodowská a její manžel Pierre Curie z jáchymovských
uranových rud dva nové radioaktivní prvky, radium a polonium.
V roce 1906 zde byly založeny radonové lázně k léčbě chorob
pohybového ústrojí, byly to první takové lázně na světě. Po druhé
světové válce se jáchymovské doly staly prvními, které Sovětský
svaz začal využívat k těžbě uranové rudy nutné k sestrojení
atomové bomby. K tomu došlo roku 1949. Památky spojené
s těžbou uranu jsou zároveň úzce spjaté se zřizováním táborů
nucených prací v 50. letech 20. století.

Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
Je příkladem rozsáhlé reliktní hornické krajiny, která podává
výjimečné svědectví o dobývání cínových, železných a dalších rud
od 16. do 20. století. Rozlehlá rýžoviště (sejpy) u Božího Daru
svědčí o obrovském rozsahu rýžování cínovce v nejvyšších partiích
Krušných hor již minimálně od 16. století. Dodnes funkční
Blatenský vodní příkop je unikátní technické dílo, které svědčí
o vyspělosti vodohospodářů v 16. století.

Rudá věž smrti
Původně sloužila jako ústřední drtírna a třídírna uranové rudy
vytěžené nejen v Jáchymově, ale i na dalších místech
v Československu. Připomíná dobu masivní uranové těžby v 50.
letech minulého století. Tato národní kulturní památka slouží jako
symbol utrpení politických vězňů, kteří tehdy byli za nelidských
podmínek uvězněni v jáchymovských táborech nucených prací.

Hornická krajina Krupka
Nejstarší cínový revír v Krušných horách, ovlivnil významně vývoj
poznání cínových ložisek a způsobu jejich těžby. Zvláštní pozornost
si zaslouží krupecký důlní revír Steinknochen s mimořádnou
koncentrací pozdně středověkých a raně novověkých důlních děl.

Hornická krajina Mědník
Autentická hornická krajina, která dokumentuje různé způsoby
dobývání železných, měděných a v menší míře i stříbrných rud.
Díky odkrytému terénu a dobré přístupnosti je Mědník unikátním
studijním prostorem, kde lze sledovat jednotlivé historické etapy
odkrývání ložiska od drobných povrchových dobývek po šachty
a štoly s podzemními dobývkami. Na svazích Mědníku se nachází
více než 80 šachet a štol. Kolem roku 1520 bylo na úpatí vrchu
založeno horní město Měděnec jako středisko místního hornictví.
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PŘÍSTUPNÉ ŠTOLY
Za návštěvu jistě stojí důl Mauritius či štoly Johannes a č.1 Jáchymov. Doporučujeme rezervaci prohlídky předem.
Otevírací doba a rezervace na uvedených odkazech (viz. níže).

Důl Mauritius - štola Kryštof
Patří do cínového revíru Hřebečná, jde o největší a nejhlubší cínový důl v české části Krušných hor, který byl v roce
2014 prohlášen za národní kulturní památku. Jeho součástí je štola Kryštof. Hlubší partie dolu, pod úrovní štoly
Kryštof,jsou v současnosti přístupné pouze za použití speleologických technik, a to až do hloubky okolo 100 metrů
pod zemí. Cože je přibližně 15–30 m nad úroveň hlavní dědičné štoly Blasius. Níže je důl zatopen. Nezatopené
podzemí dolu je tvořeno systémem vodorovných chodeb, svislých jam a dobývek (komor). Nezatopená část největší
komory je dlouhá 60 m, vysoká 40 m a široká 15 m, původně však pravděpodobně zasahovala až do nejhlubších partií
dolu. Dochované fragmenty starších partií dolu mají často velmi pravidelný oválný profil typický pro sázení ohněm.
V dobývkách se nachází velký počet tzv. suchých zdí, jsou zde i prostory s vytesanými výklenky pro uchycení trámoví
a nosných konstrukcí vodotěžných strojů.

Štola Johannes
Jedním z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice je skarnový revír Zlatý Kopec (dřívější název Kaff),
nacházející se ve strmém svahu nad pravým břehem Zlatého potoka, v bezprostřední blízkosti státní hranice
s Německem. Největším dolem revíru byl důl Johannes, který byl v provozu bez výraznějších přestávek od 16. století
do 70. let 19. století. Ještě ve 20. letech a znovu v 50. - 60. letech 20. století zde byl prováděn hornický průzkum. Jde
o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, ve kterém staří horníci vyrazili podzemní komory
obrovských rozměrů, jaké lze i jinde ve světě vidět jen málokde. V tomto směru je důl Johannes naprosto výjimečný.
I tyto unikátní komory, z nichž největší má půdorysné rozměry 60 x 20 m, při výšce 10 až 12 m, si nyní může
prohlédnout každý, kdo se vydá do podzemí dolu Johannes. Projděte 500 let důlní historie za dvě hodiny.

Štola č.1 Jáchymov
S cílem ověřit výskyt uranového zrudnění byl od 1. 7. do 1. 9. 1952 vyražen hlavní překop Štoly č. 1 v délce 220 m, což
byl ve své době úctyhodný výkon. Překop zastihl staré důlní práce z 16. století na žíle Jan Evangelista, které byly
sledovány krátkou slednou chodbou. Průzkumné práce skončily v polovině 50. let. Celé pracoviště bylo spojeno
oploceným koridorem s dolem Svornost. Proti případnému útěku vězňů byly při vyústění štoly na povrch osazeny
masivní mříže, které jsou ve štole, sloužící dnes jako prohlídkový důl, stále zachované. Ve štole jsou k vidění také
ukázky různých druhů výdřev (dřevěná, ocelová, svorníková), důlních vozíků a ručních důlních nástrojů (sbíječky,
vrtná kladiva) používaných v uranových dolech po druhé světové válce.

Tip na návštěvu dolu v Německu
V Johanngeorgenstadtu na saské straně Krušných hor,
v těsné blízkosti od hraničního přechodu Potůčky, je
zpřístupněn prohlídkový důl „Glöckl“. V této oblasti se od
16. století těžily rudy cínu, stříbra, železa a později pak
vizmutu a také uranu. Tato oblast patřila v 15. a 16. století
střídavě České koruně a Sasku. Návštěvníci si při prohlídce
mohou zkusit práci horníka a udělat si tak představu o tom
jak namáhavá a těžká to byla práce a za jakých podmínek
se tehdy dobývaly rudy kovů.

Odkazy
Montaregion Krušné hory
Důl Mauritius
Štola Johannes
Štola č.1 Jáchymov
Glöckl

29

www.skhz.cz

MALÝ ELEKTRONICKÝ PRŮVODCE KRUŠNOHOŘÍM

ZAJÍMAVOSTI
PATRONKA KRUŠNOHOŘÍ
Tajemno ke krajině Krušných hor neodmyslitelně patří,
a není proto divu, že se tajemné příhody ze zdejších lesů,
luk, roklí a starobylých hornických děl objeví tu a tam mezi
lidmi. Duchů a bytostí mají Krušné hory více, ale jedna mezi
ostatními kraluje, jak četností výskytu v kronikách, tak přímo
v krajině. Je sympatické, že nejznámější legendou Krušných
hor je žena, dívka. Jmenuje se Marcebila, někde jí říkají
Marybila či Mařebila. Stejně jako se mění její jméno, mění se
i její podoba. Pro někoho je vysoká hubená stařena, pro někoho selka či křehká dívka. V čem se ale všichni shodují, je
barva jejích vlasů. Jsou tmavé a prolínají se s jejím mlžným
závojem. V roce 2012 byla lidmi v anketě vybrána patronkou
Krušných hor.

Legenda o Marcebile
Kdysi dávno žila v Krušnohoří překrásná panna Marcebila.
Přebývala na zámku svého otce na hoře zvané
Bartelwulfenberg. Mnoho mládenců, rytířů a hornických
obchodníků ji žádalo o ruku. Ona však měla jasno v lásce své.
Tou byl mládenec Siegfried z panství v Sonnenbergu
(Výsluní). Otec Marcebilin byl ale přesvědčován svým
sousedem, rytířem Kunem z hrádku Hassberg, k rodinnému
obchodu a provdání Marcebily výměnou za ochranu jeho
rýžovišť a štol. Marcebila odmítala a odešla do kláštera
v Kadani.
Po návratu oznámila otci, že si do roka musí vzít Siegfrieda,
protože se s ním tajně zasnoubila. Kuno nepřenesl přes srdce
štěstí snoubenců a v záchvatu žárlivosti v rytířském turnaji,
který následoval po svatebním obřadu, novomanžela
probodl. Marcebila se vrhla k smrtelně raněnému
Siegfriedovi a s posledním stiskem jeho života mu sundala
rytířskou rukavici a nasadila si ji sama. Opustila rodný
zámek a navždy zmizela do temných hvozdů. Její pomsta na
sebe nenechala dlouho čekat. Divoká bouře pobořila zdi
hradu Hassberg a proradný Kuno byl spálen ohnivým
jazykem, který se zjevil z hloubi Krušnohoří.

Vládkyně Krušnohoří dnes?

Hra S Marcebilou Krušnohořím byla vytvořena za podpory

Odkazy
S Marcebilou Krušnohořím
Georegion Krušné hory - západ
Krušné horory
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Hledači Marcebily vypozorovali, že je to rozervaná žena okolo
třiceti let, která žije povětšinou o samotě, protože je
ovlivněna svoji kletbou. Svůj hlavní životní boj tak svádí se
samotou a anonymitou, uzavřeností lidí a strachem z neznáma. Kvůli své samotě se cítí vnitřně prázdná a potřebuje
nutně zaplnit příběhy, které by rozechvěly její srdce a duši.
Když ji potkají lidé a popovídají si s ní, sdílí s ní své zážitky, je
šťastná a spokojená. Pokud ale kolemjdoucí Marcebilu
odbude, se zlou se potáže.

Poznejte obce našeho mikroregionu zábavnou formou
Projděte se s legendou Krušnohoří všemi 20 obcemi formou hry
v aplikaci Geofun. Hra je negeolokační a lze si hrát kdekoliv.
Přímo v terénu vyzkoušejte další geolokační hry
Seznamte se s Marcebilou a dalšími příběhy Krušných hor
prostřednictvím Krušných hororů.
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Zastávka uprostřed přírody
Občerstvení u Červené jámy
Na Přední Hřebečné, v blízkosti důlní propadliny Červená jáma, se nachází chaloupka
jako z pohádky. Téměř na všech křižovatkách a odbočkách lesních cest v okolí Horní
Blatné, Bludné, Perninku či Hřebečné uvádí informační cedule, kolik kilometrů zbývá
do toho místa.
Příjemné posezení v úžasně klidné části přírody nabízí návštěvníkům denně domácí
polévky, koláče, opečené klobásy, nápoje chlazené i horké, alko i nealko. Cyklisté,
turisté a v zimě běžkaři mohou využít jak venkovní sezení, tak útulnou místnost s kamínky, odizolovanou od venkovního nečasu přírodní izolací v podobě dřeva a zdejší
zeminy.

Výborná domácí kuchyně
Bistro Abertamy
Přímo v centru města láká Horský statek Abertamy do svého bistra
na jednoduchá, ale generacemi prověřená jídla české kuchyně –
domácí vývar, rajskou, guláš, ovocné knedlíky a další oblíbené
dobroty. A k tomu vychlazené pivo, džus nebo šálek horké kávy.
Obědy jako od babičky za příznivé ceny si lze dopřát v příjemné,
částečně dřevem obložené jídelně . Za pěkného počasí přijde vhod
i malá terasa venku. Součástí bistra je pak řeznictví a sýrárna s nabídkou čerstvého masa, poctivých farmářských uzenin, ovčích,
kozích i kravských sýrů, jogurtů a mléka.

Útulné posezení
Jenišovská hospůdka
Malá, útulná restaurace vhodná pro posezení s rodinou nebo
přáteli u piva či vína. V nabídce jsou tradiční česká jídla. Restaurace
je zaměřená na obědová menu za rozumnou cenu. K pivu a vínu
jsou v nabídce různé chuťovky. Jednou až dvakrát do měsíce zde
pořádají "zpívanou", což jsou country-folkové večery. Během roku
se pořádají různé akce, například zabíjačkové dny. Restaurace je
vhodná také pro narozeninové oslavy nebo podnikové večírky
či školení.

Sladké potěšení
Cukrárna Otovice
Cukrárna je na krásném, tichém místě s venkovní terasou s velkým kaštanem. Díky spojení výrobny s kavárnou, jsou zákusky
vždy čerstvé. K výborným zákuskům, které jsou vyráběny ručně,
z poctivých surovin a s dlouholetou tradicí, si můžete dát
kvalitní voňavou kávu. V letních měsících si můžete dopřát
tradiční točenou zmrzlinu.
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Gastronomické zážitky
Lesní restaurant Jezírko
Uprostřed přírody, přibližně kilometr nad městem Jáchymov, zve
tato restaurace na esenci české kuchyně a moderní gastronomie.
Většina surovin je regionálních, od místních farmářů, řezníků a zemědělců. V místě, kde se kdysi nacházelo městské koupaliště s půjčovnou lodiček, čeká na návštěvníky jedinečný gastronomický
zážitek.

Faustův dvůr
Moderní gastronomii ve francouzském stylu nabízí restaurant
v Horní Blatné. Vyhlášené steaky z australského a amerického
hovězího masa plemene Black Angus, které nelze koupit v žádném
obchodě ani u řezníka, dává restauraci punc exkluzivity.
Pro nevšední kulinářský zážitek v originálních prostorách z barokního období je restaurací doporučována rezervace.

Nejen kulturní zážitky
Velichovská hospoda u Lípy
Pivo jako křen, tradiční českou kuchyni a milou obsluhu určitě
najdete v Hospodě u Lípy ve Velichově. V průběhu roku zde
pořádají spoustu akcí jako tradiční zabijačku, pivní pochod, či různé
bály. Potěší také nabídkou zajímavých koncertů domácích i zahraničních interpretů. Hospoda láká na kvalitní muziku. K dispozici
je venkovní posezení a možnost ubytování. Pro vodáky je přímo na
řece připraven pivní vor.

Posezení na terase
Restaurace Tina
Malebná rodinná restaurace v centru horského městečka
Pernink, ideální pro rodiny s dětmi. Součástí restaurace je
salonek pro třicet osob. K příjemnému posezení láká letní
slunná terasu přímo u potůčku. V nabídce je denní menu za přijatelnou cenu. Převážně česká kuchyně je doplněná cca dvaceti
jídly na objednávku. Příjemný personál, který poradí i s cestami po okolí. Za objednání rozhodně stojí výtečný domácí
jablečný závin. V zimě určitě vyzkoušejte svařené víno.
Doporučováno přímo návštěvníky.
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Unikátní ostrůvek severské přírody
Perninské rašeliniště
Ve druhé polovině roku 2019 byla Lesy České republiky obnovena
nejpoškozenější plocha dvanáct tisíc let starého Perninského
rašeliniště. Pro znovuoživení rašeliniště je klíčová vysoká hladina
vody dosahující k povrchu. Je nezbytnou podmínkou rozvoje
mokřadní vegetace, zejména rašeliníků, které rašelinu vytváří.
Z tohoto důvodu bylo v lokalitě vybudováno 390 kusů přehrážek
třech typů, dva kamenné vzdouvací objekty a 2,7 km příkopů. Na
celé ploše je nová kaskáda s 24 nízkými poldry z rašeliny,
zpomalujícími povrchový odtok srážkové vody, které podporují
vsakování. Bylo vyhloubeno i osm tůní. Lokalitou vede naučná
stezka s povalovým chodníkem, vyhlídkovou věží a pozorovacím
molem nad vodní hladinou tůně. Perninské rašeliniště je dnes
modelovým příkladem spolupráce přírodovědců a lesníků a inspirací
pro revitalizaci dalších krušnohorských rašelinišť.
Perninské rašeliniště bylo v roce 2015 vyhlášeno evropsky
významnou lokalitou v soustavě Natura 2000 a je chráněnou
přírodní památkou. Jde o jedno ze zhruba tří rašelinišť, která se
tímto způsobem a v takovém rozsahu v České republice obnovovala.
Bylo to poměrně náročné a je to největší revitalizace v Krušnohoří.
Další se uskutečnily jen na Šumavě.

Relaxace
Areál Oáza - Jenišov
Tento areál je místními považován za relaxační místo, kde si člověk
může vychutnat klid přírody, procházky podél výběhů s koňmi a rybaření. Zároveň je to místo, kde se lidé setkávají. Součástí areálu je
tábořiště, rybník a amfiteátr, kde se během roku konají koncerty,
dětské akce, divadla a rybářské závody. Pokud si chcete užít
jedinečnou atmosféru "letňáku", tak právě zde. Pravidelně, ke konci
školního roku přijíždí bratři Čadíkové se svým kinematografem.

Odkazy
Perninské rašeliniště
Oáza
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Zaniklá vesnice
Könugsmühle /Králův mlýn
Königsmühle je zaniklá osada jako z pohádky. Stálo zde šest
domů, žilo 57 lidí. Dnes zde naleznete šest ruin a krásnou přírodu.
Inspirativní místo je skryto zrakům rychloturistů, ale přitom není
ani kilometr od civilizace v srdci Krušných hor. Nachází se asi
2 km jihovýchodně od Loučné pod Klínovcem, v nadmořské výšce
915 m, pod prameništěm potoka Černá voda, v mělkém údolí
obklopeném lesy a krásnými horskými loukami.
Osada
zanikla vysídlením v 50. letech 20. století. Z hlediska
dochovanosti ruin v krajině se jedná o naprostý unikát. Všechny
stavby, které zde v roce 1945 stály, stojí dodnes, i když jen ruiny.
Místo, které inspiruje mnoho tvůrců se stalo místem
pravidelného land artového festivalu, kde se schází návštěvníci
z Čech a Německa. Celé údolí, v němž kdysi stála osada se mění
v jedno velké umělecké dílo. Vznikají zde obrazy či nejrůznější
sochy. Při jejich vzniku mohou umělci v duchu land artu využívat
starý stavební materiál, dřevo a další biomasu. Tématem jejich
děl jsou pohnuté osudy obyvatel někdejších Sudet. Ruiny bývalé
osady hostí jednotlivá díla. Vytvořená díla pak zde zůstávají
a dotvářejí jedinečnost tohoto místa.

Pozn.: Land art je umělecký směr 60. let, který vznikl v USA.
Umělci tvoří díla na přírodních místech, která jsou těžko
dostupná a nepřetvořená zásahem člověka.
Odkazy
Königsmühle
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