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              3. – 11. srpna 2019 

 
 
 
 
 
Odjezd: v sobotu 3. srpna – v 7:30 hod z Pardubic z parkoviště na nábřeží u zimního 
stadionu  
 
Návrat: v neděli 11. srpna – kolem 17. hodiny 
 
Ubytování: Hotel Garni Vildštejn 

Česká 75, 351 34 Skalná 
www.hotel-skalna.cz 
Mobil: +420 777 141 385 
 

Pokoje jsou 1 až 4lůžkové. Všechny 
pokoje jsou vybaveny vlastní sprchou, 
WC, TV+SAT a Wifi. Hosté mají k 
dispozici zahradu, kde je bazén, dětské 
hřiště, stolní tenis. Za poplatek mohou 
hosté využít posilovnu, whirlpool, saunu, 
masáže, kosmetiku, pedikúru, manikúru, 
telefonní a nápojový automat. 
 
Stravování: v hotelu polopenze, na 
trasách z vlastních zásob a v restauracích 
na trasách. Nákup potravin v obchodech ve Skalné, případně v obchodech na trasách.  
 
Přihlášky: se zálohou 2000,- Kč v lednu 2019 
Dáša Ehrenbergerová, mobil 739 569 070, e-mail egova@seznam.cz  
 
Všeobecné pokyny:  

Všichni účastníci zájezdu by měli být ve vlastním zájmu oblečeni a obuti tak, aby je 
nepřekvapilo náhlé zhoršení počasí v horském terénu. K povinné výstroji do hor patří 
kvalitní obuv, čepice, nepromokavá bunda či pláštěnka, svetr a další dle vlastního 
uvážení. Stravování je zajištěno formou polopenze, během dne jsou nutné vlastní zásoby. 
Možnosti občerstvení na trasách jsou omezené, proto je nutné mít vlastní láhev 
s vhodným nápojem. Nezapomeňte na osobní lékárničku.  
 
Nezapomeňte na platné cestovní doklady. Před zájezdem doporučujeme absolvovat 
lékařskou prohlídku. Každý účastník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a během 
zájezdu musí dodržovat pokyny vedoucího.  
 
Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy  
u pojišťovny VZP a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 
1310001770. 

http://www.hotel-skalna.cz/
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Nejvhodnějšími a nejskladnějšími zavazadly do autobusu jsou kufry. Autobus nás dopraví 
až na místo ubytování, nebalte proto své věci do krosen či batohů s kostrou. 
 
Ačkoliv je program zájezdu zpracován po jednotlivých dnech a tyto dny mají logickou 
návaznost, vedoucí akce si vyhrazuje právo ze závážnějších, zejména povětrnostních, 
příčin pořadí jednotlivých výletů zaměnit. Jeden den se budeme pohybovat zcela 
a jeden den částečně na německém území. Pro tyto dny je třeba si zařídit pojištění 
pro hrazení léčebných výloh v zahraničí. Pojištění si zařizuje každý individuelně. 
Vzhledem k tomu, že tůra zcela na německém území je fyzicky, časově i logisticky 
nejnáročnější z celé akce, má smysl ji uskutečnit pouze za dobrých povětrnostních 
podmínek. Proto může být pořadí výletů prohozeno. Proto je potřebné pojistit se na 
pobyt v cizině raději na 4 dny, pondělí 5. – čtvrtek 8. srpna 2019. 
 
Pro pobyt na německém území, pro drobné občerstvení, popř. pro jízdu lanovkou, 
je také potřebný drobný obnos v Eurech (cca do 15 € na osobu). Lanovka 
Bischofsgrün - Ochsenkopf (dospělí 5 €, zpáteční 8 €; senioři nad 60 let 4,5 €, 
zpáteční 7 €; děti 4 €, zpáteční 6 €).     
 
V případě nepříznivého počasí mohou být dále navržené trasy upraveny nebo může být 
zvolen přiměřený náhradní program. 
 
Mapy: Edice KČT (1 : 50000) č. 1 -  Ašsko a Chebsko (nejnovější je vydání z roku 2016)  

      č. 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně (2016)  
      č. 28 – Český les – sever (2016) 
 

Vstupné:  

státní zámek Bečov n/T – I. okruh – Relikviář sv. Maura – plné – 150 Kč 
     - snížené – 110 Kč 

                                II. okruh – zámecké interiéry – plné – 80 Kč 
           - snížené – 60 Kč 

                          I. + II. okruh – plné – 180 Kč 
                             - snížené – 140 Kč 
   
státní zámek Kynžvart – I. okruh – zámecké interiéry Metternichů – plné – 150 Kč 
                            - snížené – 110 Kč 
           II. okruh – muzeum a kabinet kuriozit – plné – 150 Kč 

- snížené – 110 Kč 
 
Národní přírodní rezervace Soos – plné – 90 Kč 
     - snížené 80 Kč  
     - děti 30 Kč 
 
Chebský hrad – plné – 100 Kč  

- snížené – 50 Kč 
 
muzeum Cheb – Albrecht z Valdštejna – plné – 50 Kč 
               - snížené – 25 Kč      
 
hornické muzeum Krásno – plné – 50 Kč 

- snížené – 25 Kč 
- jízda vláčkem – 20 Kč 

 



KČT Slovan Pardubice strana 3 (celkem 20) www.kct-slovan-pardubice.info  

6677  lleett  nneeppřřeettrržžiittéé  ččiinnnnoossttii  11995511  --  22001188 

hrad Vildštejn ve Skalné – plné – 150 Kč  
    snížené – 110 Kč 
    skupina nad 10 osob – 80 Kč 
 
Je dobré mít s sebou průkaz KČT!!!   
 
Trasy připravil, celou akci vede a příjemné zážitky přeje: Mgr. David Šebesta, mobil 

+420 776 823 797 Vodafon 

 

PROGRAM: 

1. den – sobota 3. srpna 2019, přejezd do západních Čech, Bečov n/T 

Odjezd z nábřeží u ZS v časných ranních hodinách (7:30), přesun do Skalné, zastávka na 
zajímavém místě – Bečov nad Teplou 

Trasa autobusu: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Chýšť – Praha – Nové Strašecí – 
Bochov – Bečov nad Teplou (vystoupí všichni turisté, autobus čeká příchodu všech 
turistů) – Krásno – Sokolov – Cheb – Františkovy Lázně – Skalná (310 km). 

2. den – neděle 4. srpna 2019, české Smrčiny  

Trasa autobusu: Skalná – Vojtanov - Hazlov – Aš (vystoupí všechny skupiny, autobus 
čeká do odpoledních hodin) – Podhradí (nastoupí skupina III.) – Aš – Hazlov (nastoupí 
skupiny I. a II.) – Vojtanov - Skalná (50 km) 

I. skupina (20 km, stoupání 420 m, klesání 521 m) 

Aš, zámeček – M Háj (758 m), rozhledna – M,Ž Háj, rozcestí – Ž Bílý Halštrov, přehrada 
– Z Dolní Paseky – Vernéřov – U Marly – pramen Bílý Halštrov, odbočka – Z,Ž U Buku – 
Z Výhledy – golfové hřiště - Z,Ž Dolní Ovčín – M Hazlov 

II. skupina (15 km, stoupání 257 m, klesání 358 m) 

Aš, zámeček – M Aš, železniční stanice – Nebesa – Goethův kámen – odbočka 
Goethova deska a zpět – Skalka – Dolní Ovčín, golfové hřiště – Hazlov 

III. skupina (7 km, stoupání 167 m, klesání 257 m) 

Aš, zámeček – M Háj (758 m), rozhledna – M,Ž Háj, rozcestí – Ž Bílý Halštrov, přehrada 
– Z Podhradí 

3. den – pondělí 5. srpna 2019, bavorské Smrčiny 

Trasa autobusu: Skalná – Františkovy Lázně – Arzberg – Marktredwitz – Tröstau – 
pramen Ohře (krátká zastávka) – Bischofsgrün (vystoupí všechny skupiny, autobus čeká 
na skupiny II., III. a IV.) – Weissenstadt (nastoupí skupina I.) – Röslau – Marktleuthen – 
Selb – Aš – Hazlov – Vojtanov – Skalná (140 km) 

I. skupina (18 km, stoupání 741 m, klesání 770 m)  

Bischofsgrűn, dolní stanice lanovky – po bavorském značení Ochsenkopf (1024 m), 
Asenturm (rozhledna) – Karches – Nusshardt (972 m) – odtud dále po cestě Höhenweg – 
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Schneeberg (1051 m) – Rudolfstein (866 m) – Weissenstadt, čerpací stanice Avia na 
břehu vodní nádrže Weissenstädter See  

II. skupina (10,5 km, stoupání 425 m, klesání 425 m) 

Bischofsgrűn, dolní stanice lanovky – po bavorském značení Ochsenkopf (1024 m), 
Asenturm (rozhledna) – Karches – Bischofsgrűn, dolní stanice lanovky 

III. skupina (6,5 km, stoupání 45 m, klesání 400 m)  

Bischofsgrűn, dolní stanice lanovky – lanovkou Ochsenkopf (1024 m) - Asenturm 
(rozhledna) – po bavorském značení Karches – Bischofsgrűn, dolní stanice lanovky 

IV. skupina (lanovkou z Bischofsgrűnu na Ochsenkopf a zpět, jinak volný program) 

4. den – úterý 6. srpna 2019, saské Smrčiny 

Trasa autobusu: Skalná – Vojtanov – Bad Elster (cca hodinová zastávka) – Bad 
Brambach (vystoupí obě skupiny, autobus čeká na skupinu II.) – Schönberg (vystoupí 
skupina II.) – Vojtanov – Skalná (60 km, řidič má dále volno)  

Bad Elster – prohlídka lázní (cca 1 hodina) – přejezd busem – Bad Brambach – prohlídka 
lázní – poté: 

I. skupina (14 km, stoupání 409 m, klesání 508 m)  

Bad Brambach – Z Hohendorf – Decker – Bärendorf – Zollhäuser – M Kapellenberg (757 
m, rozhledna, zřícenina kaple) – NS Schönberg – Z Kyselka – M Mlýn u Kyselky – Skalná 

II. skupina (5,5 km, stoupání 83 km, klesání 210 m) 

Schönberg – Z Kyselka – M Mlýn u Kyselky – Skalná 

5. den – středa 7. srpna 2019, Chebská pánev (odpočinkový den) 

Trasa autobusu: Řidič má volno, autobus přijede na 17. hodinu do Františkových Lázní 
(nastoupí všichni turisté) – Komorní dvůr (krátká zastávka) – Františkovy Lázně – Skalná 
(25 km) 

I. skupina (12 km, stoupání 56 m, klesání 85 m) 

Skalná – Č Starý Rybník – Vonšov – Hájek – okruh NS Národní přírodní rezervací Soos –
Nový Drahov – Stodola – Motýlí dům – Žírovice – Františkovy Lázně 

II. skupina (5 km, stoupání 14 m, klesání 43 m)  

Skalná – Č Starý Rybník – Vonšov – Hájek – okruh NS Národní přírodní rezervací Soos –

odjezd vlakem ze železníční zastávky Nový Drahov do Františkových Lázní 

Všichni 17:00 přejezd autobusem do Komorního Dvora, prohlídka Komorní Hůrky, poté 
odjezd do Skalné 

 6. den – čtvrtek 8. srpna 2019, Slavkovský les 

Trasa autobusu: Skalná – Františkovy Lázně – Cheb – Sokolov (vystoupí skupina I.) – 
bývalé město Litrbachy (vystoupí skupina II.) – Krásno (vystoupí skupina III.) – Horní 
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Slavkov (autobus čeká příchodu všech skupin) – Loket - Sokolov – Cheb – Františkovy 
Lázně – Skalná (120 km)    

I. skupina (21 km, stoupání 669 m, klesání 578 m) 

Sokolov, vodní nádrž Michal – Ž Vítkov – Hrušková – Pomníček přísahy – Pod 
Krudumem – rozhledna Krudum – Z Třídomí – Ž Komáří rybníky – rozcestí s cyklo – cyklo 
Krásenský vrch (777 m) – Ž Krásno – Hornické muzeum – Horní Slavkov  

II. skupina (12,5 km, stoupání 193 m, klesání 438 m) 

Pomník města – Z Komáří rybníky – Ž rozcestí s cyklo - cyklo Krásenský vrch (777 m) – Ž 
Krásno – Hornické muzeum – Horní Slavkov 

III. skupina (6,5 km, stoupání 39 m, klesání 263 m)  

Krásno – Ž odbočka rozhledna Krásenský vrch a zpět - Krásno – Hornické muzeum – 

Horní Slavkov 

7. den – pátek 9. srpna 2019, Slavkovský les 

Trasa autobusu: Skalná – Františkovy Lázně – Cheb – Dolní Žandov – Stará Voda – 
zámek Kynžvart (vystoupí skupiny II. a III.) – Lázně Kynžvart – Lazy (vystoupí skupina I.) 
– Lázně Kynžvart – zámek Kynžvart (nastoupí skupiny II. a III.) – Lázně Kynžvart – 
Kladská (vystoupí skupiny II. a III., autobus čeká na příchod skupiny III.) – Mariánské 
Lázně (vystoupí skupina III., autobus čeká na příchod všech skupin) – Velká Hleďsebe – 
Stará Voda – Dolní Žandov – Cheb – Františkovy Lázně - Skalná (110 km)  
    

I. skupina (21 km, stoupání 262 m, klesání 509 m) 

Lazy – cyklo 2023 – M Lesný (983 m) – Vysoké sedlo – Ž Lenčina studánka – Hvězda – 
Z Kladská – NS Kladské rašeliny – Kladská – Z U jedlí – Králův kámen – Duncanova 

vyhlídka – Lunapark – Lesní pramen – Mariánské Lázně 

II. skupina (11,5 km, stoupání 65 m, klesání 282 m) 

Prohlídka zámku Kynžvart – přejezd - Kladská - NS Kladské rašeliny – Kladská – 
Z U jedlí – Králův kámen – Duncanova vyhlídka – Lunapark – Lesní pramen – Mariánské 

Lázně  

III. skupina (3 km, NS Kladské rašeliny) 

Prohlídka zámku Kynžvart – přejezd - Kladská - NS Kladské rašeliny – Kladská – přejezd 
– prohlídka Mariánských Lázní  

8. den – sobota 10. srpna 2019, Tepelská vrchovina 

Trasa autobusu: Skalná – Františkovy Lázně – Cheb – Dolní Žandov – Stará Voda – 
Velká Hleďsebe – Chodová Planá – Planá – údolí Kosího potoka (vystoupí skupina I.) – 
Planá – Chodová Planá – Martinov (vystoupí skupiny II. a III.) – Vlkovice – Mariánské 
Lázně (vystoupí skupina IV., autobus čeká příchodu všech skupin) – Velká Hleďsebe – 
Stará Voda – Dolní Žandov – Cheb – Františkovy Lázně - Skalná (140 km) 
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I. skupina (22 km, stoupání 552 m, klesání 416 m) 

Bývalý Caltov – Z Hostíčkovský potok – Michalovy Hory – Boněnovská lípa – pramen 
Čiperka – Tabákový mlýn – Pod Lazurovým vrchem – Kyselka u Pístovského mlýna – 
pramen Horka – Ž Milhostovské mofety – Milhostov – U Pohodnice – Podhorní vrch (847 
m) – Závišín – Zádub – Krakonoš – Park Boheminium – rozhledna Panorama – 
Mariánské Lázně  

II. skupina (12 km, stoupání 343 m, klesání 314 m)  

Pramen Horka – Ž Milhostovské mofety – Milhostov – U Pohodnice – Podhorní vrch (847 
m) – Závišín – Zádub – Krakonoš – Park Boheminium – rozhledna Panorama – 
Mariánské Lázně 

III. skupina (10,5 km, stoupání 203 m, klesání 187 m)  

Pramen Horka – Ž Milhostovské mofety – zpět pramen Horka – Z Martinov – Vlkovice – 
Antoníčkův pramen – sv. Antonín – Úšovice – Rudolfův pramen – Ferdinandův pramen – 
Mariánské Lázně 

IV. skupina (individuální prohlídka Mariánských Lázní) 

9. den – neděle 11. srpna 2019, prohlídka Chebu, návrat 

Po snídani a sbalení zavazadel odjezd, přejezd do Chebu, zde prohlídka města, 
v poledních hodinách odjezd a návrat do Pardubic   

Trasa autobusu: Skalná – Františkovy Lázně – Cheb (vystoupí všichni turisté, autobus 
čeká příchodu všech turistů) – Sokolov – Karlovy Vary – Nové Strašecí – Praha – Chýšť – 
Lázně Bohdaneč – Pardubice (300 km) 

 

Zajímavosti na trasách: 

Aš - město v Ašském výběžku. Je obklopeno ze tří stran Německem (Bavorskem 
a Saskem). Žije zde přibližně 13 tisíc obyvatel. Aš se nachází ve Smrčinách 

na historickém území Ašska. Rozprostírá se pod vrchem Háj, v nadmořské výšce okolo 
650 m n. m.. Aš je městem zeleně, obklopena lesy a s množstvím parků. Městské sady 
Míru jsou klasifikovány jako významný krajinný prvek. Severní okrajovou částí města 
protéká Ašský potok, který se u Podhradí vlévá do Bílého Halštrova. Na západní straně 
města se táhne státní hranice s Německem. I když se Aš řadí mezi starší města, 
nezachovalo se zde příliš historických památek. Nejcennější památkou byl kostel 
Nejsvětější Trojice, který byl zničen při požáru v roce 1960. O něco později, v 70. letech 
20. století, byly téměř všechny historické domy na hlavním, Goethově náměstí, včetně 
tzv. ašského špalíčku, strženy. Jejich místa zaplnila většinou panelová výstavba. 

Bad Brambach - německá lázeňská obec v saském zemském okrese Vogtland, 

od počátku 20. století známá pro své radonové lázně. Rytířský rod de Brantbuch 
založený roku 1154 uvádí v historických dokumentech místo Brambuch poprvé v roce 
1307. V roce 1372 je poprvé zmiňována místní pevnost. Brambach byl později dlouhou 
dobu v držení šlechtických rodů Zedtwitzů a Schirndingů. 11. září 1842, během velkého 
požáru, byl zničen místní kostel a 28 selských domů včetně jejich hospodářství. Při 
obnově obce byly poté častěji stavěny dílny než obytné domy, protože zdejší obyvatelé 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ašský_výběžek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Německo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrčiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ašský_výběžek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Háj_(Smrčiny)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ašský_potok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podhradí_(okres_Cheb)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bílý_Halštrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Německo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lázně
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemský_okres_Vogtland
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/1154
https://cs.wikipedia.org/wiki/1307
https://cs.wikipedia.org/wiki/1372
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevnost_(stavba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zedtwitzové
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Schirndingové&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1842
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se specializovali na výrobu hudebních nástrojů. Od roku 1890 začala firma Schüller 
prodávat pod názvem Schillerquelle minerální vodu z pramene, který byl objeven v roce 
1860. Později se výroba rozšířila, protože byly objeveny další dva prameny. V roce 1912 
byla produkce minerálky již dva milióny láhví ročně. Později vzniklá firma VEB 
Brambacher se stala největším dodavatelem minerální vody v zemském okrese. V roce 
1910 byl objeven další pramen, u kterého výzkum ukázal, že je posílen radiem. Od roku 
1912 je využíván k léčbě, a od roku 1922 město využívá lázeňského titulu („Bad 
Brambach“ nebo také „Radiumbad Brambach“). V roce 1945 byla lázeňská část Bad 
Brambach veřejnosti uzavřena a využívána nadále jen jako léčebna Sovětské armády. 
Od roku 1949 byli poté opět přijímáni i ostatní pacienti. V roce 1957 zde byla ze státní 
pokladny postavena hlavní lázeňská budova. V roce 1912 se začalo s léčením radonovou 
vodou i v lázních Jáchymov tehdy Joachimstal. Není tedy pravdivý údaj, že Bad 
Brambach byly jediné lázně v Evropě využívající radon k léčení pohybového ústrojí. 

Bad Elster (česky někdy také jako Lázně Halštrov) - německé lázeňské město v saském 
zemském okresu Vogtland. Město se nachází v blízkosti hranic mezi třemi historickými 
zeměmi, Saskem, Bavorskem a Čechami, a v blízkosti měst Aše, Hofu a Plavna. Město 
ležící v údolí podél Bílého Halštrova, obklopují vysoké lesní porosty, které ho chrání před 
extrémními teplotními výkyvy. 1-2 km sz. od města se nacházejí zbytky kruhového valu 
(tzv. Starého zámku) z 12. století, které dokazují osídlení oblasti dlouho před první 
historickou zmínkou o městě v roce 1324. V roce 1412 vykupují pozemky města a okolí 
Zedtwitzové, v jejichž držení zůstávají až do 18. století. Léčebný účinek Halštrovského 
pramene (kdysi označován jako Säuerling (Kyselka), dnes Moritzquelle) byl poznán velmi 
brzy. Jiří Leisner, tehdejší plavenský městský fyzik a osobní lékař zemského pána, 
vévody Moritze ze Saska a Zeitzu, uvádí v roce 1669, že „tato voda byla od nepaměti 
používána nejen obyvateli Elsteru, ale jezdili si pro ni až z Adorfu“ a také píše, že „byla 
využívána pacienty s mnoha nemocemi“. V roce 1795 navštívil Elster slavný básník 
Johann Wolfgang von Goethe a později ve svém díle uvádí halštrovské prameny 
Hermanna a Dorotheu. Před rokem 1851 byl Elster jen samostatnou farou. V roce 1892 
byl vysvěcen nový novogotický kostel Svaté Trojice. Starý kostel Svatého Petra a Pavla 
byl zbourán. Elster od roku 1848 patřil k Saským královským státním lázním, díky čemuž 
se rychle rozrůstal počet lázeňských hostů až na téměř 16 000 v roce 1990. Od roku 
1875 nese místo název Bad Elster a od roku 1935 užívá městských práv. Roku 1880 zde 
bylo otevřeno Lázeňské muzeum.  

Bečov nad Teplou - město na říčce Teplé poblíž Karlových Var. Historické jádro města 
je městskou památkovou zónou. V místním zámku je umístěn relikviář svatého Maura, po 
korunovačních klenotech je považován za druhou nejcennější movitou památku v Česku. 
Žije zde necelý tisíc obyvatel. Zámek v Bečově v období baroka nahradil rezidenční 
funkci přilehlého hradu. Spolu s přilehlým hradem je chráněn jako kulturní památka ČR 
a od roku 1995 jako národní kulturní památka ČR. Zámek byl vybudován v letech 1750-

53 v těsné blízkosti středověkého hradu, v místě bývalého předhradí. Pro vybudování 
zámku bylo využito raně barokní opevnění, které navrhl Jan Lacron v období třicetileté 
války a z něhož byla realizovaná pouze malá část v podobě dělostřelecké bašty. 
Dvoupatrový zámek, zvaný v dobových pramenech Nový nebo Dolní, nechal vybudovat 
v polovině 18. století tehdejší majitel bečovského panství Dominik Ondřej z Kounic. 
Architekt barokní budovy využil zmiňovanou baštu jako základ pro rozměrnou polygonální 
věžici a zachoval i renesanční portál předhradí z doby kolem roku 1540, který využil jako 
vstupní portál zámku. Přístup do něj byl realizován zděným mostem neseným osmi 
hranolovými pilíři. Na mostě jsou umístěny kamenné sochy Jana Nepomuckého 
a jezuitského světce Jana de Gotto z roku 1753. Reprezentační sály a kaple zámku jsou 
situovány v polygonální věžici, zbylá část budovy sloužila obytným účelům. V roce 1861 
byla přestavěna zámecká kaple, v letech 1861–75 pak byly upraveny ostatní interiéry 
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zámku za účasti architektů Josefa Zítka a Josefa Mockera. Přilehlá zámecká terasovitá 
zahrada pochází až z druhé poloviny 19. století. Pod terasami se nachází rozsáhlá 
sklepení bývalého pivovaru z 18. století. V roce 1996 byla v nově opraveném zámku 
otevřena expozice gotického umění západních Čech. Od roku 2002 je součástí expozice 
restaurovaný románský relikviář svatého Maura, po českých korunovačních klenotech 
druhá nejcennější památka a vůbec nejvýznamnější románská klenotnická památka 
v České republice. Ten byl koncem 80. let 20. století nalezen ukrytý pod podlahou 
v žalostném stavu. Expozice dokumentuje postup jeho náročné a komplexní restaurace. 

Bischofsgrün - město v okrese Bayreuth ve spolkové zemi Bavorsko v Německu. Město 

se nachází v pohoří Smrčiny mezi dvěma jeho nejvyššími vrcholy, Schneebergem (1051 
m) a Ochsenkopfem (1024 m). Sedačková lanovka Ochsenkopf sever začíná 
v Bischofsgrünu a je jednou ze dvou sedačkových lanovek, které stoupají na vrchol 
Ochsenkopfu, díky čemuž je město ideálním místem pro celoroční venkovní rekreaci. 
V zimních měsících turisté proudí do oblasti pro alpské lyžování, běžky a sáňkování. 
V létě jsou oblíbená horská kola a pěší turistika. Bischofsgrün je městem, kde se umění 
sklářství stalo skutečným průmyslem. Sklářství již není nutností, Bischofsgrün se stal 
turistickým cílem. Město leží na samém počátku údolí Bílého Mohanu a je výchozím 
bodem jedné z větví cyklostezky Mohan, která se táhne asi 600 km údolím Mohanu až 
k jeho ústí do Rýna. 

Františkovy Lázně – lázeňské město 5 km severně od Chebu v Karlovarském kraji. Žije 
zde přibližně 5 500 obyvatel. Léčivé účinky zdejších pramenů jsou známy od 15. století. 
Vodu z pramenů používali nejen místní obyvatelé, nýbrž byla prodávána i po celém 
Německu. V roce 1700 prodej františkolázeňské vody v Německu převýšil objem vody 
pocházející ze všech německých lázní. Město bylo založeno v roce 1793 císařem 
Františkem I. Po Františkovi I. nese město i svoje jméno. Za zakladatele lázeňského 
provozu jako prvních slatinných lázní na světě je považován lékař Bernhard Adler (1753–
1810), rodák z Chebu. Ochrana zdrojů minerálních vod a celé zřídelní struktury prošla 
postupným vývojem. První léčebné budovy byly postaveny u pramene již v roce 1694 
a zmínka o první stáčírně pochází dokonce z roku 1661. Od konce 18. století význam 
lázeňství rychle rostl a jeho atraktivita na sebe vázala velkou návštěvnost. Vzhledem 
k investicím do zřídelní základny byly v poměrně rychlém sledu nalezeny a podchyceny 
prameny minerálních vod v mělkých studních cca 3-4 metry pod terénem.  Významným 
předělem byl rok 1822, kdy stáčírnu minerálních vod ve Františkových Lázních získal do 
nájmu Josef August Hecht. Díky technickým inovacím (hermetické plnění lahví bez 
přístupu vzduchu) dokázal zvýšit export minerální vody a ekonomicky oživit lázně. 

Minerální voda je využívána k pitným kúrám, ke koupelím a k přípravě slatinných zábalů. 
Využíván je i zřídelní plyn (oxid uhličitý). Dle léčivých indikací má zdejší voda pozitivní 
účinek na choroby srdeční a oběhové soustavy. 

Goethova skalka – přírodní památka (2,57 ha, vyhlášena v letech 1972 a 1998) – skalní 

útvar ze žíly šedého až bílého křemene je součástí ašského křemenného valu, který zde 
tvoří skupinu vypreparovaných, morfologicky nápadných skal (hřeben 3-15 m vysokého 
valu se rozpadá na skalky a skalní pilíře). Návštěvy básníka Johanna Wolfganga Goetha 
zde připomíná pamětní deska z počátku 19. století (zřízena nákladem chebského rady 
Grünera). Slouží jako cvičné horolezecké terény. 

Háj (758 m) - nejvyšší vrch české části pohoří Smrčiny, který se tyčí asi 1 km sv. nad 

městem Aš v Ašském výběžku. Na vrcholu se nachází Bismarckova rozhledna. 
Na východních svazích byl vybudován lyžařský areál s třemi vleky a několika kilometry 
běžeckých tratí. Původně se jednalo o holý a nevzhledný kopec, na němž se ašští 
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nadšenci v čele s Jiřím Ungerem rozhodli vybudovat odpočinkovou zónu s lesním 
parkem. Pozemky město Aš zakoupilo v roce 1861 od Zedwitzů za 6000 zlatých, záměr 
se postupně dařilo naplnit a park se stal chloubou Ašska. První záměr postavit zde 
i rozhlednu se objevil v roce 1874, ale ani přes finanční podporu města Aše se během 
následujících dvaceti let nepodařilo získat dostatečné množství finančních prostředků. 
Situace se však změnila v roce 1895 u příležitosti 80. narozenin prvního německého 
kancléře Otto von Bismarcka. V roce 1898 byl založen Výbor pro výstavbu rozhledny, 
jehož předsedou byl starosta Emil Schindler a na jehož činnosti se podíleli i členové 
dalších spolků. Členové výboru vyzvali občany Aše, aby přispěli na výstavbu rozhledny, 
která měla být pojmenována po uctívaném německém kancléři. Brzy se podařilo 
shromáždit dostatečné prostředky a byl osloven německý architekt Wilhelm Kreis, který 
byl označován jako otec tzv. Bismarckových sloupů. Kreis předložil celkem dva návrhy, 
ale oba byly zamítnuty. Teprve třetí návrh, který se od tradičního pojetí Bismarckových 
sloupů lišil, byl jednomyslně schválen. Tento návrh získal v roce 1901 na umělecké 
výstavě v Drážďanech zlatou medaili. Stavba byla zahájena 22. září 1902, základní 
kámen byl položen 18. října téhož roku. Hrubá stavba byla dokončena v říjnu 1903 
a první návštěvníci si mohli rozhlednu prohlédnout a vystoupat nahoru 25. prosince 
po zaplacení 10 haléřů. Rozhledna byla slavnostně otevřena 19. června 1904. Rozhledna 
je 34 m vysoká a její základna má čtvercový půdorys. V roce 1913 byl u vedlejšího 
vchodu umístěn bronzový reliéf Bismarcka od Albrechta Gerolda st., který byl spolu 
s ostatními zmínkami o Bismarckovi odstraněn po roce 1945. V roce 2004 byly vykáceny 
stromy, které bránily ve výhledu, a rozhledna opět začala plnit svoji funkci. Majitelem 
rozhledny je město Aš.  

Hazlov - obec na spojnici mezí Chebem a Aší. Žije zde přibližně 1 500 obyvatel. Obec je 
známa především svým nalezištěm minerálu egeránu. Obec byla založena v údolí 
Hazlovského potoka, v nadmořské výšce 550 m. První zmínka o obci pochází z roku 
1224, kdy se v historických pramenech objevuje Bedřich z Hazlova, který pravděpodobně 
založil místní hrad. Páni z Hazlova vlastnili obec až do roku 1401, kdy ji od nich odkoupil 
Mikuláš Jur z Chebu. Dalšími majiteli Hazlova byli od roku 1450 Landwüstové, později 
loupeživý Jan Maléřík, od roku 1579 Kocovští, dále Dětřichovci a na krátkou dobu také 
Nosticové. Poté získali obec i hrad Moserové, kteří jako dobří páni pomohli Hazlovu 
z krize a rozšířili hrad, který nakonec přestavěli v zámek. Posledním šlechtickým rodem 
obývající zámek byli až do roku 1945 Hemfeldové. Do konce 18. století byl Hazlov 
převážně zemědělskou obcí. Na počátku 19. století se v Hazlově, stejně jako na celém 
Ašsku, začal rozvíjet průmysl, převážně textilní. V roce 1822 byla otevřena první 

přádelna, která byla poháněna vodním kolem. Následovaly textilní firmy Bareuther 
a Weigandt. Největší továrna vznikla přímo v centru obce a patřila průmyslníkovi 
Göldnerovi. Tato firma existovala až do roku 2008 (s novými majiteli), kdy byla uzavřena. 
Již v roce 1553 zde byl v sousedství dnešního zámku založen pivovar s nejstarší tradicí 
na Ašsku. Ten již zanikl, ale jeho budova dodnes slouží jako pivnice. 

Horní Slavkov – město s 5 600 obyvateli v Karlovarském kraji. První písemná zmínka 

pochází z roku 1332. Od roku 1526 byly ve zdejší mincovně pravděpodobně raženy 
jáchymovské tolary. V české historii patřilo město Horní Slavkov k nejvýznamnějšímu 
trojměstí hornických měst – Horní Slavkov, Krásno a Město Litrbachy. Dobývalo se zde 
stříbro, cín, wolfram a v neposlední řadě i uran. Dějiny města - Horní Slavkov jsou 
od počátku spjaty s těžbou nerostného bohatství. Právě hornictví městu přineslo 
nesmírné bohatství a slávu. Základy samotného Horního Slavkova byly položeny kolem 
roku 1355. Město bylo nazváno Slavkov po svém zakladateli Slávkovi z Rýzmburka 
a později získalo i přídomek Horní. Vedle cínu a se zde těžilo také stříbro a druhotně 
i další kovy. Bližším představám o tehdejším vývoji města i těžbě rud v jeho okolí ale 
brání nedostatek písemných materiálů. Velká část městských archivů totiž byla zničena 
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v průběhu Šmalkaldské války v letech 1546-1555. I přesto jsou dnes známa jména tří 
mužů, jejichž činy katapultovaly relativně bezvýznamné hornické městečko ve 
Slavkovském lese mezi přední města Českého království. Tím prvním byl Sebastian Pluh 
z Rabštejna, který se v roce 1495 stal vlastníkem bečovského panství a tím pádem 
i Horního Slavkova. Právě on, jeho syn Jan a Janův synovec Kašpar významnou měrou 
podporovali rozvoj hornictví. Horní Slavkov se stal největším producentem cínu na světě. 
Díky tomu město prudce bohatlo a kolem roku 1533 mělo již na čtyři tisíce měšťanů. 
Kromě nich ve Slavkově a jeho blízkosti žilo až šest tisíc havířů, což ho řadilo mezi pětici 
největších měst království. Pro srovnání: tehdejší Praha měla zhruba dvojnásobek 
obyvatel. Obrovské bohatství hornické aglomerace se odrazilo především v její 
architektuře, kdy jádro Horního Slavkova vyrostlo do podoby vznosného renesančního 
městského centra. Prudký rozmach hornictví si navíc vynutil řadu unikátních technických 
staveb, mezi kterými dodnes udivuje 24 kilometrů dlouhý umělý kanál Dlouhá stoka, který 
přiváděl vodu z rašelinišť v okolí dnešní Kladské. V roce 1547 ale bylo panství Pluhům 
zkonfiskováno. Šlo o přímý důsledek účasti Kašpara Pluha ve Šmalkaldské válce 
na straně protestantských stavů. Po jejich porážce je Pluh donucen katolickým císařem 
Ferdinandem I. odejít do exilu a město přechází pod přímou správu koruny. To mu téhož 
roku vynese i titul královské horní město a s ním i další výhody. Stejně tak se rozrůstají 
majetky města, které kupuje okolní dvory i obce. Koncem 16. století ale došlo k poklesu 
těžby cínu. Město sice prosperovalo díky těžbě stříbra dál, ale přišla třicetiletá válka, kdy 
město střídavě obsazovaly různé armády. Horní Slavkov musel platit kontribuce 
a následně také přišel v rámci konfiskací o všechen majetek. Následoval odchod řady 
báňských specialistů, kteří byli převážně protestantského vyznání. Hlavní zdroj těžby – 
Hubský peň, byl postižen četnými závaly, zdůvodněnými patrně i neodbornou těžbou 
a docházelo také k nepokojům horníků – 1680. Jako náhrada za hornictví se ve městě 
postupně rozvíjelo plátenictví, cínařství a následně v obci Háje (Rabensgrün) vznikla 
v roce 1789 také vůbec první porcelánka v zemi.  Postupně se zlepšovalo dopravní 
spojení města výstavbou nové říšské silnice a následně i železniční trati. To pomohlo 
k dalšímu rozvoji výroby porcelánu, jehož nejvýznamnějším představitelem ve městě byla 
první porcelánová manufaktura Haas & Czjzek v Čechách, založená v roce 1792. 
Po přičlenění města k Třetí říši byla v Horním Slavkově pro potřeby válečného průmyslu 
obnovena v roce 1941 opět těžba wolframu a cínu. Po válce ovlivnil vývoj města objev 
strategických zásob uranu. V letech 1951 až 1960 proběhla výstavba nového sídliště, 
které je unikátní ukázkou takzvaného socialistického realismu. Přitom chátrají a následně 
byly zbourány historické domy nesmírné ceny ve staré části města. V roce 1974 byla 
zřízena Chráněná krajinná oblast Slavkovský les a od 90. let jsou postupně podnikány 
jednotlivé kroky vedoucí k záchraně cenného historického jádra města. 

Cheb (německy Eger, v chebském sudetoněmeckém nářečí Egha) - centrum regionu 
Chebska v Karlovarském kraji na řece Ohři (také německy Eger). Do konce 2. světové 
války byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl důležitou součástí Sudet. 
Po skončení války byli němečtí obyvatelé vysídleni a město se z velké části vylidnilo. Žije 
zde přibližně 32 tisíc obyvatel. V okolí Chebu se nachází přehradní nádrže Skalka 
a Jesenice. Chebské hradiště bylo osídleno v 9. století Slovany. První dochovaná 
písemná zmínka o Chebu pochází z roku 1061. Roku 1146 připadlo Chebsko císaři 
Fridrichu I. Barbarossovi, který zde kolem roku 1180 nechal postavit dodnes zčásti 

zachovaný středověký hrad (falc). Na město byl Cheb povýšen v roce 1179. V lednu 1285 
se v Chebu konala svatba českého krále Václava II. s dcerou římského krále Rudolfa I. 
Jitkou, poté Cheb patřil střídavě k Čechám a Německu, v roce 1322 ho Ludvík IV. Bavor 
se souhlasem chebských dal v zástavu českému králi Janu Lucemburskému. Městu byla 
přislíbena nezávislost vůči království, pozbylo však statut svobodného říšského města. 
Zástava nebyla nikdy vyplacena. 5. května 1389 zde byl podepsán zemský mír (landfríd), 
mezi králem Václavem IV. a svazkem jihoněmeckých říšských měst, když král neuspěl 
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v prosazení svých zájmů. Během husitských válek stál Cheb jakožto město katolické 
aktivně na straně protihusitské koalice. V pozdější době se ale připojil k luteránské 
reformaci. Dne 25. února 1634 byl v Chebu, v Pachelbelově domě na náměstí (za 
Špalíčkem, dnes Městské muzeum), zavražděn Albrecht z Valdštejna a na hradě jeho 
důstojníci. Autonomistickým tendencím spojeným s odvoláváním se na zvláštní postavení 
Chebska v rámci Zemí Koruny české učinili definitivní konec Habsburkové v roce 1723, 
když učinili Cheb svobodným královským městem (ale ještě zhruba dalších sto let náležel 
do řezenské diecéze). Jako poslední státoprávní akt Chebska může být v této souvislosti 
vnímáno přijetí pragmatické sankce 21. října 1721. Přestože bylo Chebsko od roku 1322 
součástí Zemí Koruny České, nespokojila se většina místního obyvatelstva po skončení 
1. světové války s nově vzniklým Československem a žádala v rámci Deutschböhmen 
odtržení. Po příchodu italských legionářů v roce 1919 se však jejich plány nepodařilo 
zrealizovat. V období 1. republiky se v Chebu značně zvýšil počet českého obyvatelstva, 
které přicházelo do pohraničí za prací. Protičeské nálady německého obyvatelstva se 
však od roku 1933 neustále zvyšovaly a vyvrcholily v roce 1938. Triumfální příjezd Adolfa 
Hitlera 3. října 1938 na zaplněné chebské náměstí korunoval podepsání Mnichovské 
dohody, odchod tisíců českých obyvatel, ale i německých antifašistů, z města a připojení 
Sudet k Třetí říši. Po roce 1945 byla většina obyvatelstva německé národnosti vysídlena 
do Německa, což způsobilo značný pokles počtu obyvatel (předválečného stavu bylo 
dosaženo až v 90. letech 20. století). Po Sametové revoluci se zde usídlila velká 
komunita Vietnamců, kteří zde podnikají se svými tržišti. 

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla založena v roce 1974 a patří mezi 
nejhodnotnější krajinné celky v Česku. Pro širší veřejnost přitom zůstává poněkud 
ve stínu své slavnější sousedky, Šumavy, ale rozhodně neprávem. Z hlediska přírodních 
krás toho Slavkovský les může nabídnout skutečně velmi mnoho. Počínaje jedinečným 
skalním masivem Svatošských skal, přes vrcholová rašeliniště nebo květnaté orchidejové 
louky až po lokality s výskytem endemických rostlin, které nenajdete na žádném jiném 
místě u nás. Komfort návštěvníků oblasti výrazně zvyšuje i rozsáhlá síť cyklistických 
a turistických stezek, která se v oblasti v posledních letech velmi dynamicky rozvíjela. 
Za svoji současnou a tolik obdivovanou podobu přitom oblast, poněkud paradoxně, vděčí 
především člověku. Ten vrcholové partie původních lesů v 16. století zdevastoval natolik, 
že je z velké části proměnil v holiny. Příčinou byla obrovská poptávka po dřevu jak 
ze strany dolů v Horním Slavkově, Krásně a okolí, tak jeho spotřeba pro výstavbu a otop. 
Masivní kácení porostů bylo proto předmětem opakovaných sporů středověké vrchnosti 
s těžaři a vynutilo si dokonce i vznik speciálních výnosů. Stálo však také na počátku 
přeměny původních bučin v nižších polohách a vyšších doubrav na hospodářské lesy 
současného typu s převládajícími smrkovými monokulturami. Rozvoj hornictví měl ale 
i další vlivy na krajinotvorbu. Velmi výrazné byly změny hydrologických poměrů celé 
oblasti. Pro potřeby dolů se totiž z vrcholových rašelinišť začala svádět voda pomocí 
umělých kanálů do nižších poloh, kde se nacházely buď samotné doly, nebo rudné mlýny, 
stoupy a další technologie k úpravě nerostného bohatství. Voda totiž byla jedinou 
efektivní hnací silou pro tyto výrobní celky. Zároveň v okolí Horního Slavkova a Krásna 
vznikla celá řada umělých rybníků různé velikosti, které zadržovaly vodu opět 
ke stejnému účelu. Dalším dopadem lidské činnosti na tvorbu krajiny byl vznik masivních 
sejpů po rýžování rud, hald z hlubinné těžby, ale také důlních propadů starých štol, i stop 
povrchové těžby, které silně proměnily reliéf krajiny především v oblasti takzvaného 
Hubského pně. V tomto území probíhala nejintenzivnější těžba od středověku až 
do konce 20. století. Výsledkem toho všeho byla v období mezi 16. stoletím 
a současností tvorba zcela nové krajiny, která do značné míry již neodpovídá té původní, 
předkolonizační. Na druhé straně ale tato obnova neprobíhala pouze cíleně lidskou 
činností, ale také přirozenou cestou. Díky tomu se v oblasti historické těžby rud vytvořilo 
množství zcela unikátních biotopů. Například těžební pole pod horou Krudum se 
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proměnily v bažiny, v nichž se daří masožravým rostlinám. Ale nebyla potřeba ani staletí 
vývoje. Pouhých několik let stačilo k tomu, aby se bývalé odkaliště dolu Stannum 
proměnilo v rozsáhlé hnízdiště břehule říční, a obdobně dynamické procesy probíhají 
i na dalších místech. Hodnotu takto unikátně proměněné krajiny si ale lidé dlouho 
neuvědomovali. Vůbec první podnět k její ochraně tak přišel až v roce 1948 z iniciativy 
pracovníka památkové péče RNDr. Jaroslava Gottharda. Ačkoliv následovaly různé 
předběžné administrativní kroky směřující k ochraně Slavkovského lesa, zásadní se stala 
až tzv. „petice pěti pečetí“, kdy společně lázeňská města Jáchymov, Františkovy Lázně, 
Karlovy Vary, Lázně Kynžvart a Mariánské lázně požádaly o zřízení Chráněné krajinné 
oblasti Slavkovský les. Ta byla fakticky vyhlášena 3. května 1974. Celková plocha CHKO 
Slavkovský les v současnosti činí přibližně 610 km2. Rozkládá se v rozmezí nadmořských 
výšek od 374 m vymezených údolím řeky Ohře u Karlových Varů až po nejvyšší bod 
oblasti, 983 m vysoký vrch Lesný nad obcí Podlesí. Oblast zahrnuje celkem 27 
maloplošných zvláště chráněných území a do působnosti její správy spadá také péče 
o národní přírodní rezervaci Soos, Velké jeřábí jezero i Velký močál, národní přírodní 
památku Komorní hůrka, Železnou hůrku a Lužní potok, které se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti CHKO. 

Kapellenberg (Kapličkový vrch, 757 m) – žulový vrch. Na vrcholu stojí 19 m vysoká 
dřevěná rozhledna z roku 1993, postavená na místě původní rozhledny z roku 1931, 
nabízející výhled na Krušné hory, Český a Slavkovský les, Smrčiny a další oblasti. Na 
vrcholu stojí triangulační kámen středoevropského měření z roku 1864. Obranné hradiště 
se 2 příkopy a v roce 1916 odkrytými základy kamenné tvrze pravděpodobně využíval 
Fridrich Barbarosa pro ochranu cest z Chebska do Vogtlandu. Východně od vrcholu vedle 
Zlaté studny (Goldbrunne) se nachází zřícenina kaple sv. Uršuly, postavené na přelomu 
14.-15. století (zrušena v době zavedení reformace). Pověst vypráví o lásce 3 sester 
k rytíři, který se účastnil křížové výpravy. Na jeho paměť každá ze sester postavila na 
kopcích lemujících Chebsko kapli, z nichž jednou je právě tato. Na jižním svahu panují 
příznivé podmínky pro teplomilné rostliny. 

Kladská (do roku 1945 Kladské) - osada u Mariánských Lázní. Byla založena jako 

lovecká osada v roce 1875. Dříve patřila pod obec Kynžvart, od 1. dubna 1976 se stala 
součástí města Mariánské Lázně. Leží při silnici z Lázní Kynžvartu do Pramenů 
v nadmořské výšce 815 m, v těsném sousedství Kladského rybníka. Dominantou osady 
obklopené lesy je dřevěný lovecký dům v alpském stylu s možností ubytování; původně 
byl loveckým zámečkem knížete Schönburga-Waldenburga (má tam pamětní kámen 
s pamětní deskou). Opodál se nachází sídlo místního lesního závodu Lesů ČR. Je to 
oblíbené východisko pro výlety do národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, začíná 
zde naučná stezka rezervací. Poblíž osady pramení Pramenský potok. 

Komorní hůrka (503 m) - národní přírodní památka o rozloze 7,08 ha na katastru 
místních částí měst Chebu a Františkových Lázní - Skalky a Slatiny. Komorní hůrka je 
součástí Geoparku Egeria, části Česko-bavorského geoparku. Komorní hůrka je jednou 
z nejmladších čtvrtohorních sopek na území České republiky. Jedná se o zalesněný 
kopec - sypaný kužel, tvořený vulkanickým materiálem. V jeho odlesněné východní části 
je opuštěný jámový lom, štola a skalní výchozy. Komorní hůrku navštívil v roce 1806 
Johann Wolfgang Goethe. Nesl si s sebou německý dopis-spis Ignáce Antonína Borna 
O vyhaslé sopce u města Chebu (Praha, 1773), který byl původně adresován hraběti 
Františku Josefu Kinskému – muži, který jako první rozeznal, že Komorní hůrka je sopka 
a že nevznikla usazováním hornin ve vodním prostředí, jak se do té doby soudilo. Goethe 
už tehdy v souladu s Bornem připustil, že jde o sopku. A vracel se sem ještě v letech 
1811, 1820 a 1822. Naposledy sopku navštívil společně s hrabětem Kašparem 
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Šternberkem, švédským chemikem J. J. Berzeliem (ten okamžitě poznal, že jde o vulkán) 
a chebským radou Šebastiánem Grünerem. Byl to právě Goethe, kdo navrhl hraběti 
Šternberkovi (pod vlivem původního návrhu Borna), aby dal do nitra kopce razit štolu. 
Nynější portál štoly je však podle geologa V. Cílka padělek, resp. památník.  

 
 

Schematický průřez čtvrtohorním vulkánem Komorní hůrka 

Kvůli zajištění peněz byl tento návrh realizován Kašparem Šternberkem až po Goethově 
smrti. V roce 1837 byla dokončena ražba 300 metrů dlouhých důlních chodeb do nitra 
Komorní hůrky, které přinesly nezvratný důkaz o jejím vulkanickém původu. Na vstupním 
žulovém portálu do nyní už zavalených štol to dosud připomíná pamětní nápis: „DEN 
NATURFREUNDEN GEWIDMET von G. K. STERNBERG MDCCCXXXVII“ (Přátelům 
přírody věnoval hrabě Kašpar Šternberk – 1837).  

Krásenský vrch (777 m) - částečně zalesněný kopec na náhorní plošině Slavkovského 

lesa. Jeho vrchol se nachází necelý 1 km jižně od Krásna. Po jižním, východním 
a severním úbočí Krásenského vrchu protéká historickým vodním kanálem Dlouhá stoka. 
Nedaleko Dlouhé stoky na východním úbočí stojí obnovená kaplička svaté Panny Marie 
Sněžné. Na vrcholu Krásenského vrchu se tyčí kamenná rozhledna. Rozhledna se 
nachází na zalesněném vrcholu Krásenském vrchu a je chráněna jako kulturní památka 
ČR. Rozhledna byla postavena v letech 1933 − 1935, tedy v období hospodářské krize. 
Plán rozhledny vytvořili architekt Fritz Hoffmann a sochař Willy Russ. Výstavba rozhledny 
poskytla práci asi dvěma desítkám nezaměstnaných. Aby se ušetřilo na dopravě 
materiálu, byly kameny na stavbu získávány z okolí. Několik desítek metrů jz. od vrcholu 
byl otevřen menší kamenolom. Pozůstatek lomu je v terénu pořád ještě patrný. 
Rozhledna byla slavnostně otevřena dne 23. června 1935. Ještě během stavby rozhledny 
byl v blízkosti postaven výletní hostinec, ze kterého se dochovaly pouze nepatrné zbytky 
kamenného zdiva. Za 2. světové války nesla jméno Adolfa Hitlera. Po 2. světové válce 
nebyla zajišťována ani základní minimální údržba a stavba rychle chátrala. Výstup 
na rozhlednu začal být životu nebezpečný a musel být proto zakázán. Teprve v 80. letech 
20. století byly provedeny menší dílčí opravy. Velké opravy se rozhledna dočkala až 
v roce 1996. Finančně se na opravě podílely občanské iniciativy, státní památková péče 
a Sudetoněmecká nadace. Ke slavnostnímu znovuotevření došlo 5. července 1997. 
Z vyhlídkové terasy rozhledny je kruhový výhled na Slavkovský les, Krušné hory, 
Tepelskou vrchovinu a Doupovské hory. Severním směrem jsou vidět hřebeny Krušných 
hor s Klínovcem, Blatenským vrchem a Božídarským Špičákem, sv. směrem vulkanické 
vrcholy Doupovských hor. Východním směrem je pohled na stolovou horu Vladař 
v Tepelské vrchovině, jižně na Podhorní vrch, dominantu a nejvyšší horu Tepelské 
vrchoviny. Západně přes náhorní plošinu jsou vidět hory Lesný a Lysina, dva nejvyšší 
vrcholy Slavkovského lesa. K orientaci při výhledu napomáhají porcelánové informační 
tabulky na ochoze rozhledny. 

Krudum (někdy též Chrudim) – rozhledna na jv. vrcholu (835 m) hory Krudum 

ve Slavkovském lese jižně od Sokolova. Rozhledna je volně přístupná po celý rok. Výška 
vyhlídkového ochozu nad zemí je 29,5 m. Na místě dnešní rozhledny stála 20 metrů 
vysoká kamenná hranolová rozhledna. Její stavbu inicioval místní rodák Andreas Kempf. 
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Otevření rozhledny 11. září 1932 se však Andreas Kempf nedožil. Ta však až do jejího 
zániku nesla jeho jméno „Kempfova věž“. Rozhledna byla velmi populární, ale její sláva 
trvala jen do konce II. světové války. Po odsunu původního obyvatelstva rozhledna 
postupně pustla a rozpadala se. Zchátralou rozhlednu převzal Státní statek Rovná, který 
ji v roce 1981 nechal srovnat se zemí. Na původním místě zbyla jen hromada kamení. 
V roce 2001 vznikla obecně prospěšná společnost Krudum, která se snažila o opětovné 
postavení původní rozhledny. Pro nedostatek finančních prostředků však od původního 
záměru sešlo. V roce 2005 přišel s požadavkem Český telekomunikační úřad, který si 
vrch Krudum vytipoval jako jednu z mála vhodných lokalit pro umístění stožáru a stanice. 
Vznikla tak vysoká štíhlá rozhledna s vyhlídkovou plošinou a přístupovým schodištěm. 
Slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo 15. 10. 2008. Z rozhledny se nabízí 
kruhový rozhled na Slavkovský les, hřebeny Krušných hor a na Doupovské hory. Za velmi 
dobrých podmínek lze dohlédnout až na vrcholky Smrčin v Bavorsku (Ochsenkopf, 
Schneeberg) a na Jesenickou přehradní nádrž u města Cheb. 

Kynžvart – státní zámek jižně od města Lázně Kynžvart, asi 20 kilometrů jv. od Chebu. 

Je znám především jako bývalé letní sídlo rakouského kancléře Klemense 
von Metternicha. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je 
přístupný veřejnosti. V roce 2001 byl zapsán na seznam národních kulturních památek 
ČR. Místní název Kynžvart je zkomoleninou německého Königswart (Královská hlídka, 
nebo stráž). Na místě zámku stávala již od konce 16. století renesanční tvrz, kterou dali 
zbudovat páni z Cedvic. Poblíž byl založen pivovar, o němž první doložené zprávy 
pocházejí z roku 1606. Za účast ve stavovském povstání byl po bitvě na Bílé hoře 
majetek Cedvicům zkonfiskován. Majitelem tvrze a okolního panství se v roce 1630 
(jakožto konfiskátu) stal Johann Reinhard von Metternich a jeho bratři. V letech 1681 
až 1691 dali Metternichové tvrz přestavět na barokní zámek. Roku 1818 zdědil panství 
princ Klement Metternich, který působil ve funkci rakouského kancléře a potřeboval 
reprezentativní sídlo. Proto na základě jeho pokynů provedl vídeňský architekt italského 
původu Pietro Nobile v letech 1820 až 1839 rozsáhlou přestavbu zámku ve stylu 
vídeňského klasicismu. Jako stavební materiál byly použity mimo jiné i kameny z hradu 
Kynžvart vzdáleného asi 3 km. Přestavba a rozšíření se dotkly také přilehlého pivovaru 
a dalších hospodářských budov. Přestavbu financoval výhodnou půjčkou kancléři 
Metternichovi německo-židovský bankéř z Vídně Salomon Mayer baron von Rothschild.  
O několik dní později dostalo pět bratrů Rothschildových dědičný titul rakouských 
svobodných pánů. Na přestavěném zámku Metternich přijímal významné návštěvy. 
Zavítal na něj například ruský car Alexandr I., jenž mu darem přivezl semena bolševníku, 
car Mikuláš I. nebo básník J. W. Goethe (v letech 1818 a 1820). Ve 30. letech 20. století 
byl pak zámek dočasným azylem příbuzného Metternichů, španělského krále Alfonse 
XIII., který byl svržen revolucí. Zámek byl rodu Metternichů v roce 1945 zkonfiskován. 
Po konci 2. světové války v něm krátce sídlilo velitelství 3. divize americké armády. Roku 
1947 byl zpřístupněn pro veřejnost, ale v roce 1976 byl uzavřen a kompletně vystěhován 
kvůli dřevomorce, která napadla část podlah, krovů a knihovny. Teprve roku 1994 byla 
po generální opravě znovu zpřístupněna část expozice. 

Lesný (983 m) - nejvyšší hora Slavkovského lesa, leží poblíž Lazů, místní části obce 

Lázně Kynžvart. Dřívější názvy hory jsou Špičák a Judenhau, název Lesný byl zaveden 
v roce 1946. Vrcholové partie patří k místům s nejnižší průměrnou roční teplotou 
ve Slavkovském lese (kolem 5 °C) a s nejvyšším ročním srážkovým úhrnem (více než 
900 mm). Na vrchol vede široký průsek převážně smrkovým lesem. Vrcholem prochází 
také hranice CHKO Slavkovský les. Na vrcholu stávala dřevěná vojenská pozorovatelna, 
která byla v 80. letech 20. století zbořena a odstraněna. Rozhled z vrcholu je vlivem 
zalesnění pouze jižním a západním směrem, je vidět vrch Dyleň v Českém lese a malá 
část Smrčin. Přibližně 1 km dlouhá přístupová trasa na vrchol vede od silnice Lazy – 
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Lázně Kynžvart po modré turistické značce z Vysokého sedla. U vrcholové kóty stojí 
na malé loučce dřevěný odpočinkový altán.  

Mariánské Lázně - lázeňské město v Karlovarském kraji. Žije zde přibližně 

13 tisíc obyvatel. Mariánské Lázně jsou nejmladší z proslulého trojúhelníku 
západočeských lázeňských měst. Místo, na kterém dnes leží druhé největší lázeňské 
město v Čechách, Mariánské Lázně, bylo v dávných dobách plné bažin a zcela pusté. 
Šlechtic Hroznata založil v roce 1197 premonstrátský klášter v osadě Teplá, pod jehož 
správu patřilo i území dnešních lázní. Mniši byli také první, kteří zaznamenali slaný 
pramen ve svých lesích a dokonce se zde snažili odpařováním získávat sůl. Tato sůl byla 
později úspěšně prodávána jako projímadlo. O léčivých účincích minerálních vod mezitím 
začaly kolovat různé zvěsti a k pramenům zamířili první nemocní. Klášterní představitelé 
pak nechali vyčistit prameny a upravit cestu k nim. První pokusy založit lázně se však 
nepodařily. Místní obyvatelé lázním nedůvěřovali. Za vlády císařovny Marie Terezie byly 
minerální vody opět analyzovány a v tomto období se také poprvé objevuje název 
Marienbad. O vznik lázní se významně zasloužil doktor Johann Josef Nehr – klášterní 
lékař, který v roce 1779 přesvědčil opata a několik mnichů, aby zkusili lázeňskou kúru. 
Zjistil poté, že voda v nepatrném množství několikrát denně podávaná upravila trávení, 
povzbudila chuť do jídla a přinesla opatovi a mnichům osvěžující spánek. Klášter však 
musel bojovat o získání potřebných povolení ke stavbě lázeňské budovy až do roku 1786. 
V roce 1812 byl Marienbad vyčleněn jako samostatná obec z dosavadní obce Úšovice 
a v roce 1818 získal status lázeňského místa. Název Marienbad získaly podle první 
lázeňské budovy postavené u Mariina pramene. Tento pramen byl dávno předtím kvůli 
pronikavému zápachu nazýván Smradlavý, svůj dnešní název však dostal podle 
Mariánského obrazu, který blízko pramene údajně připevnil voják vracející se z války jako 
poděkování za to, že si zde vyléčil svá zranění. O další rozvoj lázní se zasloužil tepelský 
opat Karel Kašpar Reitenberger, který počátkem 19. století začal s výstavbou lázeňských 
domů a pavilonů. V roce 1820 navštívil Mariánské Lázně německý básník Johann 
Wolfgang Goethe, který sem zavítal ještě dvakrát a prožil zde v roce 1823 svůj pozdní 
milostný román s mladou šlechtičnou Ulrikou von Levetzow. Byl velmi nadšen zdejšími 
přírodními podmínkami a povzbuzoval opata Reitenbergera, aby nepolevoval ve výstavbě 
lázeňských domů. Také doporučil zdejším lékařům, aby kromě tradiční lázeňské péče 
prosazovali moderní léčebné metody. Přítomnost Goetheho v Mariánských Lázních měla 
velmi příznivý dopad na návštěvnost. Lázně začala navštěvovat majetnější klientela. 
Operní skladatel Richard Wagner našel v Mariánských Lázních klid a inspiraci. Pracoval 
zde na dvou významných operách, a to Lohengrin (v létě 1845) a Mistři pěvci norimberští. 
V roce 1897 poprvé do Mariánských Lázní zavítal budoucí britský panovník Eduard VII. 
Co rozhodlo, že princ navštívil právě tyto lázně, není známo. Avšak hned při první 
návštěvě si Eduard, vystupující pod titulem vévoda z Lancasteru, Mariánské Lázně 
zamiloval a celkově sem zavítal devětkrát. Britský král obrátil světovou pozornost na 
Mariánské Lázně, které se každou sezónu proměňovaly, aby dokázaly pojmout stále větší 
počet hostů. Většina budov byla v tomto období přestavěna a rozšířena a neustále se 
otevíraly nové hotely. Mariánské Lázně se staly také dějištěm několika politických 
jednání. V září 1899 se zde rozhodovalo v záležitostech předcházejících vzniku búrské 
války v jižní Africe. Dne 16. srpna 1904 se v hotelu Nové Lázně sešli při oficiálním setkání 
císař František Josef I. a britský král Eduard VII. V dalších letech zde proběhla jednání 
mezi Británií a Ruskem či Bulharskem. Král Eduard VII. zemřel v roce 1910, poté 
následovalo období 1. světové války a další rozvoj lázní byl pozastaven. Po 1. světové 
válce a vzniku Československa se do lázní opět vrátili hosté. Prudký růst dopravy přilákal 
další návštěvníky a lázně musely řešit ubytovací problémy. Záhy však přišla ekonomická 
krize, která další rozvoj města opět zastavila. 2. světová válka naštěstí město téměř 
ušetřila a tak lázeňský ráz města zůstal zachován. Během tzv. Křišťálové noci v roce 
1938 byla nacisty zničena židovská synagoga. Pozemek po zničené synagoze na Hlavní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lázně_Kynžvart
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarský_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lázeň
https://cs.wikipedia.org/wiki/Čechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hroznata
https://cs.wikipedia.org/wiki/Premonstrátský_řád
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_Teplá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laxativum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Josef_Nehr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opat
https://cs.wikipedia.org/wiki/1786
https://cs.wikipedia.org/wiki/Úšovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mariin_pramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Ježíšova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kašpar_Reitenberger
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ulrika_von_Levetzow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lohengrin_(opera)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistři_pěvci_norimberští
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_VII.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Princ_z_Walesu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Búrské_války
https://cs.wikipedia.org/wiki/Búrské_války
https://cs.wikipedia.org/wiki/Danubius_Health_Spa_Resort_Classic_Collection_Nové_%26_Centrální_Lázně_a_Konferenční_centrum_Casino
https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Josef_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_království
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/První_světová_válka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Československo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druhá_světová_válka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křišťálová_noc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé_v_Česku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga


KČT Slovan Pardubice strana 16 (celkem 20) www.kct-slovan-pardubice.info  

6677  lleett  nneeppřřeettrržžiittéé  ččiinnnnoossttii  11995511  --  22001188 

třídě zůstal prázdný až do dnešní doby. Po poválečném odsunu německých obyvatel 
a po výměně obyvatelstva se Mariánské Lázně staly zčásti chátrajícím městem. 
Výraznější obrat nastal až po roce 1989 a za posledních 15 let došlo k velkému pokroku. 
Některé historické lázeňské budovy však zůstávají opuštěny dodnes – např. bývalý hotel 
Lesní mlýn či lázeňský komplex Kavkaz na Goethově náměstí, ve kterém pobýval britský 
král Eduard VII. 

Milhostovské mofety - přírodní památka asi 1 km jižně od obce Milhostov. Výměra činí 

0,24 ha. Důvodem ochrany je skupina sirouhličitých plynných výronů. Horninové podloží 
území tvoří amfibolity. Výstupní cesty plynu tvoří pukliny vzniklé pohybem starších zlomů 
a na ně kolmých zlomů vytvořených vulkanickou činností Podhorního vrchu. Přírodní 
památka se nachází v podmáčené údolní nivě Jilmového potoka. Celé území pokrývá 
olšový luh. V okolí mofet kvetou na jaře porosty prvosenky vyšší a sasanky hajní. Mofety 
působí jako přírodní pasti, v mofetových kráterech jsou běžné nálezy uhynulých drobných 
hlodavců a brouků. 

Ochsenkopf (1024 m) - druhá nejvyšší hora pohoří Smrčiny. Na jejím vrcholu je 

rozhledna (Asenturm) a vysílací věž pro VKV a TV programy Bayerischer Rundfunk. 
Na Ochsenkopf jezdí ze severu a z jihu sedačková lanovka. Dolní stanice jsou na severu 
v obci Bischofsgrün a na jihu ve Flecklu, součástí obce Warmensteinach. Severní větev 
lanovky byla postavena v roce 1991, jižní v roce 1997. V zimě slouží Ochsenkopf jako 
lyžařské středisko. V létě je rovněž možné použít suchou sáňkařskou dráhu. Ta je 
přístupná ze severní dolní stanice v Bischofsgrünu. Přes Ochsenkopf také prochází 
hlavní evropské rozvodí. Zatímco Bílý Mohan, pravostranná severní zdrojnice Mohanu, 
pramenící východně od vrcholu nad obcí Fichtelberg, teče směrem na západ do Mohanu 
a s ním v Mohuči do Rýna, poblíž pramenící Nába teče směrem na jih do Dunaje, kam se 
vlévá v Řezně. 

Podhorní vrch (místně nazývaný Podhora, 847 m) – zalesněný nejvyšší vrchol Tepelské 
vrchoviny sopečného původu, asi 4 km sv. od Mariánských Lázní. Nadmořská výška 
vrcholu Velká Podhora je 847 m, druhý vrchol (Malá Podhora) je ve výšce 829 m n. m. 
Z vrcholové skály druhého vrcholu se směrem k SV otevírá pohled na Tepelskou 
vrchovinu a Slavkovský les, k SZ na Smrčiny a k JZ na Český les. V sedle mezi oběma 
vrcholy stojí kovová radiokomunikační věž. Na jižním úpatí vede železniční trať  
Mariánské Lázně - Karlovy Vary. Území je hodně turisticky navštěvované, zejména pak 
výhledový vrchol. Z Mariánských Lázní vede přes obec Zádub-Závišín na Podhorní vrch 
žlutě značená turistická stezka. 

Podhradí – obec po levé straně Ašského potoka přibližně 5 km severně od Aše, 

v nadmořské výšce 562 m. Žije zde 200 obyvatel. Obec se rozkládá pod ostrohem, 
na němž stojí zbytky hradu Neuberg ze 13. století. Podhradí bylo před 2. světovou válkou 
samostatnou obcí, poté tvořilo jednotnou obec spolu s vesnicemi Doubrava a Kopaniny. 
V roce 1975 bylo připojeno k Aši, a od roku 1990 je opět samostatnou obcí. První zmínka 
o obci pochází z roku 1288, kdy císař Rudolf Habsburský předává hrad Neuberg jako 
léno pánům z Plavna poté, co jeho majitel Albrecht z Neubergu umírá. Plavenští léno 
obratem převádějí na Neubergy příbuzné se zemřelým Albrechtem. Za vlády Karla IV. byl 
hrad napaden a rozbořen. Později byl však opraven. V roce 1392 zdědil Podhradí Konrád 
ze Zedtwitz, jenž byl manželem Hedviky z Neubergu. Podhradí se stává centrem vlády 
Zedtwitzů na Ašsku. Ti postupně skupují většinu ašského území. V roce 1422 vyjímá 
císař Zikmund Lucemburský všechna Zedtwitzká území ze soudních pravomocí města 
Chebu. Vyjadřuje tím vděčnost za to, že se Zedtwitzové neúčastnili husitských válek. 
V roce 1470–1490 Zedtwitzové staví v Podhradí kostel Dobrého pastýře, který je v 16. 
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století přestavěn. Po velkém požáru v roce 1610 přestává být Podhradí centrem 
Zedtwitzkého ašského panství. Rodina se v té době rozděluje na několik částí, které se 
přesouvají do nově vzniklých zámků v Kopaninách, Smrčině, Doubravě, Aši a dvou 
zámků v Podhradí. Tento stav zůstává víceméně ustáleným až do roku 1945. V roce 
1902 je při požáru zničen Horní zámek včetně pivovaru a již není nikdy obnoven. Spodní 
zámek je zničen o pár let později. Zbytky obou zámků a hradu dlouhou dobu chátraly, 
od 21. století se obec snaží zachraňovat alespoň tyto ruiny. V 18. a 19. století nabývá 
Podhradí na síle. V polovině 19. století zde žijí skoro dva tisíce obyvatel, kteří se živí 
především v textilních továrnách, papírnách a v zemědělství. 2. světová válka je však pro 
Podhradí osudná. Vysídlení německých obyvatel má za následek téměř vylidnění obce 
a významnou roli zde hraje také velmi špatná dosidlovací politika. Od roku 1947 do roku 
2001 počet obyvatel stále jen klesal. V blízkosti se nachází přehrada Bílý Halštrov, která 
je vyhledávaným místem během turistické sezóny. V roce 2011 obec realizovala projekt 
Naučné stezky, které vede okolo zřícenin hradu, zámků a kostela a v deseti bodech 
seznamuje návštěvníka s historií i současností obce. Za tímto účelem je také již několik 
let revitalizováno okolí hradu.  

Pramen Bílého Halštrova (Weisse Elster) – pramen podchycený jednoduchým jímacím 

objektem v roce 1898, architektonicky dotvořený. Vyhledávaný cíl turistů zejména 
z Německa, pro které má řeka Elster podobný význam jako pro Čechy Vltava (protéká 
např. Lipskem). Délka toku je 257 km (na území ČR pouze 11 km), plocha povodí 5154 
km2, u města Halle se zprava vlévá do řeky Sály. 

Pramen Ohře - se nachází v nadmořské výšce 752 m na sz. úpatí hory Schneeberg 
(1051 m), nejvyšší hory Smrčin. Pramen je obložen dvanácti hrubě tesanými žulovými 
kameny. Na nich jsou vytesána jména měst či obcí, která se na úpravě pramene podílela 
a kterými Ohře protéká. Čelní kámen, o něco vyšší a mohutnější i s erbem města, patři 
městu Cheb. Ostatní kameny nesou jména Weißenstadt, Marktleuthen, Kynšperk 
(Königsberg), Sokolov (Falkenau), Loket (Elbogen), Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře 
(Fischern), Klášterec (Klösterle), Kadaň (Kaaden), Žatec (Saaz) a Postoloprty 
(Postelberg). Úprava pramene byla provedena z iniciativy města Cheb v roce 1923. 
Oficiální posvěcení pramene se konalo na první Svatodušní svátek v roce 1924. 
Na opačné straně žulového bloku je vytesán nápis Egerquelle a rok 1923. Současný 
pramen Ohře však není tím původním. Dříve byl za pramen Ohře považován jiný pramen, 
od současného vzdálený přibližně 1,4 km východněji. Nachází se nad mlýnem 
Weißenhaider Mühle a jeho pramen se označuje jako Alte Egerquelle (Starý pramen 
Ohře). Příslušný krátký potok, jenž se do Ohře vlévá nad osadou Voitsumra, je dnes 
pojmenován jako Zinnbach (Cínový potok) či Alte Eger (Stará Ohře). Poblíž pramene je 
pamětní kámen, vztyčený v roce 1955 sudetskými Němci, odsunutými z ČSR. Na podzim 
roku 2015 pramen Ohře v důsledku horkého léta a teplého podzimu vyschl. Přístup 
k pramenu je z parkoviště u silnice spojující Bischofsgrün a Weißenstadt. Vzdálenost 
od parkoviště k pramenu činí necelých 200 m. Na úbočích Schneebergu a přilehlých 
vrchů probíhá v nadmořské výšce 700 až 800 m hranice čtyř povodí. Kromě Ohře to jsou 
povodí řek Náby, Sály a Mohanu.  

Relikviář sv. Maura - významná románská památka pocházející z první třetiny 13. 

století. Je považován za druhou nejcennější movitou památku v ČR po českých 
korunovačních klenotech a vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku 
uloženou na českém území. Relikviář byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní 
památkou ČR. Relikviář svatého Maura byl vyroben na zakázku člena zámožného rodu 
Rumigny, který také založil benediktinský klášter v belgickém městě Florennes. Biskup 
Gérard de Rumigny získal relikvie sv. Jana Křtitele a později sv. Maura z katedrály 
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v Remeši. Právě pro uložení těchto ostatků byl relikviář zhotoven. Ještě později byly do 
relikviáře uloženy ostatky sv. Timoteje a sv. Apolináře. Po francouzské revoluci byl 
klášter, v jehož majetku se relikviář nacházel, zrušen; relikviář samotný se stal 
vlastnictvím jiného kostela ve Florennes. Byl však částečně poškozen a od církevní rady 
jej v roce 1838 zakoupil za 2500 franků šlechtic Alfred de Beaufort-Spontin. V polovině 
19. století nechal schránku zrestaurovat nákladem 3 tisíc franků. V roce 1888 byl relikviář 
vystaven v Bruselu, v roce 1889 jej Alfred de Beaufort-Spontin přemístil na svůj zámek 
v Bečově nad Teplou. V regionu byl relikviář znám a podrobně publikován i s fotografiemi 
v tehdejší řadě soupisů uměleckých a historických památek Československa. Za 2. 
světové války příslušníci rodu Beaufortů-Spontinů kolaborovali s nacisty. Na konci války 
v roce 1945 ze zámku v Bečově uprchli jen s nejnutnějšími předměty. Relikviář byl však 
ještě předtím, než Bečov nad Teplou opustili, uschován do zásypu podlahy hradní kaple 
Navštívení Panny Marie. Zámek byl po válce znárodněn. V červnu roku 1984 
československé úřady kontaktoval občan USA Danny Douglas; na zastupitelském úřadu 
ve Vídni začal vyjednávat s československým státem o nákupu blíže neurčené historické 
památky za 250 tisíc dolarů. Při vyjednávání vyšlo postupně najevo, že jde o dutý kovový 
předmět o velikosti přibližně konferenčního stolku s vysokou historickou a uměleckou 
hodnotou, který leží zakopaný asi 100 km od Norimberku. Po dalším pátrání nalezli 
českoslovenští kriminalisté konečně knihu s popisem relikviáře uloženého na zámku 
z roku 1932. 4. listopadu 1985 začali prohledávat celý bečovský areál; relikviář byl 
objeven následující den. Po tomto významném nálezu připravil Západočeský památkový 
ústav smlouvu s Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze, které se zavázalo vypracovat 
expertizu schrány; ta byla za tím účelem převezena do Prahy. Písemná zpráva muzea 
ohodnotila relikviář jako památku nevyčíslitelné hodnoty; její vývoz proto nepřipadal 
v úvahu. V důsledku nevhodného uložení ve vlhké zemi byla však schrána ve velmi 
špatném stavu, jenž vyžadoval zrestaurování; restaurátorské práce ale započaly až 
o několik let později, v roce 1991, po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů.  
Nařízením vlády České republiky ze dne 16. srpna 1995 byl relikviář zařazen na seznam 
národních kulturních památek ČR.  

Skalná (do roku 1950 Vildštejn) – město 12 km severně od Chebu v Karlovarském kraji, 
v bezprostřední blízkosti německých hranic. Žije zde přibližně 1 900 obyvatel. Město 
vzniklo pod hradem Vildštejn (Wildstein), který vznikl na přelomu 12. a 13. století. První 
zmínka o hradu je z roku 1166. Prvními majiteli hradu byl rod Nothaftů, další majitelé: 
Wirspergové, Trautenbergové. V šestnáctém století se zde rozšiřuje řemeslná výroba. 
Zvláštní rozvoj zaznamenala ruční výroba papíru, výroba kamenin a hrnčířství. Později 
byla otevřena naleziště keramických jílů a průmysl těžby surových jílů přetrval dodnes. 
V roce 1850 se stal Wildstein sídlem okresního soudu. V roce 1865 byl Wildstein povýšen 
na městys. V této době zde žilo 2 300 obyvatel. K povýšení na město došlo díky stálému 
rozvoji 5. prosince 1905 Františkem Josefem I.. Rozvoj pokračoval až do 2. světové 

války, po jejímž konci byla vysídlena drtivá většina skalenských občanů. Dne 6. června 
1950 byla schválena změna názvu z Vildštejna na Skalnou. Poté nastává úpadek, který 
končí až rokem 1989. Od té doby město opět vzkvétá. Hrad Vildštejn (též Skalná, něm. 
Wildstein) – jeden z nejstarších a nejzachovalejších románských (vodních) hradů 
v Česku, prošel kompletní rekonstrukcí a je přístupný veřejnosti (restaurace a muzeum). 
Hrad Starý Rybník – zřícenina gotického hradu je v současnosti nepřístupná a prochází 
částečnou rekonstrukcí. Kostel sv. Jana Křtitele – barokní kostel římskokatolické církve. 
Kostel sv. Šebestiána – hřbitovní gotický kostel je v majetku města a nedávno zde 
proběhla kompletní etapová rekonstrukce. Nejvýznamnějším rodákem ze Skalné je 
fotbalista Pavel Nedvěd, držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče Evropy za rok 2003. 

Schneeberg (1051 m) - nejvyšší hora pohoří Smrčiny v sv. Bavorsku a zároveň nejvyšší 
hora Franků. Již zdálky ho člověk pozná podle bývalé telekomunikační věže 
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Bundeswehru, která je památkou na studenou válku. Na vrcholku hory je žulové kamenné 
moře a skalní hrad, na kterém se nachází rozhledna Backöfele, a dominují mu vojenské 
stavby. Díky širokému výhledu do dálky měla hora vždycky důležitý strategický význam. 
V roce 1498 pověřil markrabě Fridrich II. hejtmana Konráda z Wirsbergu, aby vypracoval 
plán strážních věží. Na různých horách Smrčin včetně hory Schneeberg vznikly strážní 
věže. Ještě v roce 1713 tu byly patrné zbytky této věže. V roce 1879 bylo postaveno první 
jednoduché schodiště na skalnatý vrcholek, současně byla postavena i jednoduchá 
kamenná chata. V roce 1904 následoval srub a v roce 1926 byla z dubových kmenů 
postavena vyhlídková věž Backöfele. V roce 1938 zde nechala Luftwaffe postavit 35 
metrů vysokou dřevěnou věž, jejíž účel byl tajný. V roce 1948 věž z "nevysvětlitelných 
důvodů" shořela. 14. listopadu 1951 zabrala část vrcholku americká armáda a postavila 
tam různé budovy a ocelové konstrukce pro antény a satelity. V roce 1961 zabral 
Bundeswehr severně přilehlou oblast vrcholku a od roku 1963 tam stavěl telekomunikační 
věž, která byla uvedena do provozu v roce 1967. Vrcholek hory byl vojenskou 
nepřístupnou oblastí. Po ukončení studené války opustila 30. dubna 1992 americká 
armáda Schneeberg, 31. března 1993 pozastavil Bundeswehr svou vojenskou sledovací 
činnost. Poslední voják opustil Schneeberg 30. června 1994, nemovitosti přešly na 
Spolkovou správu majetku. Bývalá věž Bundeswehru byla pronajata firmě Mannesmann 
(nyní Vodafone) pro účely mobilní sítě. 29. prosince 1995 získal z iniciativy zemského 
radního Dr. Petera Seißera zemský okres Wunsiedel 6500 m² velké území v bývalém 
americkém nepřístupném prostoru, na kterém stojí i vyhlídka Backöfele. Ve spolupráci 
s přírodním parkem Fichtelgebirge byla uskutečněna opatření na obnovu přírody. Od 29. 
srpna 1996 je opět volně přístupná vyhlídková věž Backöfele. V roce 2010 byla bývalá 
věž Bundeswehru kvůli svému historickému významu vzata pod památkovou ochranu. 
Od června 2013 byl bývalý vojenský areál s telekomunikační věží na prodej. V září 2014 
ho získaly Městské služby Wunsiedel. Asfaltová cesta na vrchol hory Schneeberg je pro 
veřejnou dopravu uzavřena. Je však možné dostat se tam mnoha turistickými cestami. 
Jako výchozí body připadají v úvahu obce Bischofsgrün, Weißenstadt, Meierhof 
(Weißenstadt), Vordorfermühle, Leupoldsdorferhammer, Silberhaus (Tröstau) 
a parkoviště Seehausparkplatz na silnici B 303/E 48. Trasy jsou dlouhé cca 5 až 8 km. 

Smrčiny (německy Fichtelgebirge) - členité pohoří rozkládající se v sv. Bavorsku, v jz. 

Sasku a také v západních Čechách na Chebsku. Na rozloze čítající 1020 km² byl 
vyhlášen Přírodní park Smrčiny (Naturpark Fichtelgebirge). Na českém území mají 
Smrčiny rozlohu 289 km² a střední výšku 572,1 m n. m. Na severu sahají Smrčiny zhruba 
po město Hof, na západě po Bayreuth a Kulmbach (dálnice A9), na jihu po Erbendorf 
a Tirschenreuth (silnice B22). Ze západní strany je do oblasti dobrý přístup směrem 
od Bayreuthu; z východní strany Smrčin je komunikací méně kvůli železné oponě, která 
tudy do roku 1989 probíhala. Nejvyššími vrcholy Smrčin jsou Schneeberg s nadmořskou 
výškou 1051 m a Ochsenkopf (1024 m). Na českém území je nejvyšší Háj (758 m). Další 
české vrcholy: Štítarský vrch (716 m), Stráž (716 m), Výhledy (656 m), Zelená Hora (637 
m), Jelení vrch (627 m), Blatná (640 m), Lužský vrch (606 m). Na české straně Smrčin 
mohou lyžaři využít areál na vrchu Háj, který je vhodný zejména pro začínající lyžaře. 
Pramení zde řeky Bílý Mohan, Sála, Nába, Bílý Halštrov a Ohře. 

Soos – unikátní národní přírodní rezervace severně od Františkových Lázní, z větší části 
na území Skalné (Kateřina – Hájek – Nový Drahov), kterou spravuje muzeum Františkovy 
Lázně. NPR Soos byla vyhlášena v roce 1964, její rozloha činí 221 ha. Slovo „Soos“ 
znamená v egerlandském (tj. chebském německém) nářečí „močál“. Naučná stezka, 

dlouhá 1,2 km, vede po dřevěných chodnících na dně vyschlého slaného jezera, 
ve kterém ze schránek jezerních řas rozsivek vznikla evropská rarita – tzv. křemelinový 
štít. Nyní je z jezera vlastně rozlehlé rašeliniště a slanisko s dozvuky vulkanické činnosti 
v podobě unikátních tzv. mofet, ze kterých vybublává CO2, dále zde vyvěrají minerální 
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prameny, např. Císařský pramen. Díky pozdní vulkanické činnosti, rašelině i dalším 
vlivům je krajina v této rezervaci jako z jiného světa, nemá ve střední Evropě obdoby a je  
hojně navštěvovaná turisty. V rezervaci žijí druhy chráněných živočichů a roste zde celá 
řada významných mokřadních a slanomilných rostlin. V rezervaci bylo dále zjištěno 31 
druhů měkkýšů (29 druhů plžů a 2 druhy mlžů). V blízkosti NPR se dále nachází 
Geopark, muzeum s expozicí „Příroda Chebska“ a „Příroda Soosu“, pavilon s expozicí 
„Dějiny Země“, paleontologie, velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana 
a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti, stanice pro záchranu živočichů, 
expozice „Ptačí svět Chebska“ v rámci stávajícího Muzea přírody, daňčí obora. Objekt 
Muzea Soos a vstup do geologického parku se nachází přímo u železniční zastávky Nový 
Drahov na trati Tršnice – Luby u Chebu. Vstup do rezervace je zpoplatněn. Po červeně 
značené turistické stezce je vstup do NPR z Františkových Lázní vzdálen 6 km. 

Weissenstadt - město v okrese Wunsiedel, v Horních Frankách, ve spolkové zemi 

Bavorsko v Německu. Nachází se na břehu malebného jezera Weissenstadter See, 
v pohoří Smrčiny, na řece Ohři, 11 km sz. od Wunsiedelu. Město získalo název „Bílé 
město“ podle památného kostela, kdysi bílého, nyní zvětráním tmavě šedého. Město leží 
v údolí Ohře mezi vrcholy Waldstein a Rudolfstein. 

 

Centrální část Smrčin 
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