Čechy | Tachovsko
BEZDRUŽICKÝ SKLENĚNÝ BETLÉM,
ZÁMEK BEZDRUŽICE
Zámek Bezdružice
V bývalé kapli zámku Bezdružice se nachází svým pojetím naprosto ojedinělý skleněný betlém, vyrobený z vysoce olovnatého
skla – taveného brazilského křišťálu – a zasazený do kovové konstrukce, která
slouží jako nosný a zároveň výtvarný prvek. Při tvorbě byla použita technika
broušení, rytectví, zlacení a bronzířství. Samotná kompozice betlému umožňuje nahlédnout do jeho „nitra“ i ze zadní části, a umocňuje tak umělecký zážitek
návštěvníků při sledování příběhu o zrození Krista. Spodní nosná elipsa symbolizuje stvoření země, vody, nebe a ohně, Slunce a Měsíce. Dále zde můžeme vidět
předzvěst potopy – Noemovu archu, předvěké bytosti Titány, Kentaura, Baziliška,
Lilith – první ženský protipól Adama, aj. Celé dílo je plné skrytých ﬁgur, rostlin
a zvířat. Tiché prostředí a genius loci kaple vybízí návštěvníky, aby každý dle své
fantazie rozjímal nejen nad tímto krásným starobylým příběhem, ale také nad složitostí dnešního světa.
www.zamekbezdruzice.cz

KLÁŠTER KLADRUBY
Kladruby
Bývalý benediktinský klášter, založený v roce 1115, je nejvýznamnější památkou barokní gotiky v České republice. Klášterní bazilika byla koncem
13. století největší chrámovou stavbou v Čechách. V 18. století proběhla
přestavba chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve slohu tzv. barokní gotiky,
a proměnila jej tak v architektonickou perlu. Pyšní se třetí nejdelší chrámovou lodí v České republice o délce 82 m (první je Pražský hrad – sv. Vít
se 124 m a druhá katedrála Sedlec u Kutné Hory s 87 m). Vrchol barokní
kopule ve tvaru zlacené knížecí koruny odkazuje na zakladatele chrámu Vladislava I., jehož ostatky jsou zde
uloženy. Klášter byl zrušen v roce 1785 Josefem II. a dnes je národní kulturní památkou.
Kladruby protéká také nejstarší řeka v Čechách – Úhlavka.
„O Mži tvrdí řada autorů, že byla původní a nejstarší řekou Čech. Sledované rozdílné podmínky Mže a Úhlavky naopak dokazují …větší zahloubení Úhlavky proti Mži. Rozhodujícím faktorem toho může být větší stáří Úhlavky.“ (Odůvodnění:
Pech, J.: Komplexní geomorfologický výzkum střední části Stříbrské pahorkatiny, PF
Plzeň 1983, str. 50 a 51)
www.kladruby.cz
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PRUSÍKŮV PRAMEN
Konstantinovy Lázně
Minerální uhličitá voda s nejvyšším obsahem oxidu uhličitého (CO2 – 3638,0 mg/l) v České republice. Pramen přírodní
železnaté, hydrogenuhličitanové, sodnohořečnaté hypotonické kyselky, vyvěrající z hloubky 40 m, má vydatnost 120
až 150 litrů za minutu při teplotě 9,1°C a pH 5,25 o hustotě
0,9993 kg/l. Pramen i nejstarší lázeňská budova byly pojmenovány po pražském profesoru, MUDr. Bohumilu Prusíkovi,
jenž byl jako kardiolog velkým příznivcem Konstantinových
Lázní.
www.konstantinovy.cz

HISTORIE HORNICTVÍ NA
STŘÍBRSKU  NEJDÉLE TRVAJÍCÍ
HORNICKÁ ČINNOST V ČECHÁCH
Stříbro
První písemná zpráva z roku 1131 o hornické činnosti na
území Čech pochází z oblasti Stříbrska. Stříbrné, olověné
i zinkové rudy se zde těžily 844 let. V roce 1975 byla důlní
činnost ukončena. Nejvýraznější a nejdéle trvající těžba v této
lokalitě probíhala na rudných žilách Bohaté boží požehnání
a Dlouhá žíla. Stříbrský revír si zachovává svoji výjimečnost
v délce trvání těžby v porovnání s lokalitami Jihlava, Kutná
Hora a Jáchymov, kde se těžilo po 444 let.
www.hornickyspolekstribro.cz
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TERÉN SV. PETRA,
1. MOTOKROSOVÝ ZÁVOD NA
UZAVŘENÉ TRATI V ČECHÁCH
Stříbro
Automotoklub ve Stříbře, založený v roce 1946, uspořádal 18.
července 1948 na nově vzniklém terénu sv. Petra první motokrosový závod na uzavřené trati, dlouhé 600 m. V ten den se
zde sešlo na 2.500 diváků, neboť se jednalo o první oﬁciální
motokrosový závod, konaný mimo rámec jednotlivých motocyklových klubů v Čechách. Tento závod lze považovat za
počátek dlouholeté tradice motokrosových závodů nejen ve Stříbře, ale i v celé republice.
www.amkstribro.cz

JÍZDÁRNA TACHOV  SVĚTCE
Tachov – Světce
Jízdárna ve Světcích, nacházející se 3 km západně od Tachova, je největší českou a druhou největší středoevropskou jízdárnou, hned po vídeňské „Spanische Hofreitschule Wien“.
Výstavba proběhla v letech 1858-1861 a ve své době byla zcela
ojedinělým projektem. Budova jízdárny měla unikátní dispoziční řešení – hlavní sál, byt kováře, stáje, kočárovou chodbu,
ochozy a ubytovací pokoje – a prolínaly se zde prvky průmyslové architektury a aristokratické stavby. Po druhé světové válce ztratila jízdárna svůj původní účel, bez oprav
chátrala a pozvolna se měnila v hromadu sutin. V roce 2000 započala postupná rozsáhlá rekonstrukce, díky
které se jízdárna v současné době znovu navrací
do povědomí veřejnosti a získává zpět svou slávu. V letním období se v jízdárně konají koncerty klasické hudby.
www.tachov-mesto.cz
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SBÍRKA STÁVKOVÝCH RUKAVIC
Aš
Sbírka
ka stávkových ru
rukavic pochází od výrobců z bývalého ašského okresu. Celý mimořádně rozsáhlý soubor,
více než 20.000 půlpárů stávkových rukavic, byl v roce
1984 bezplatně převeden do majetku Muzea Aš (Národopisné a textilní muzeum). Zdejší expozice přibližuje
návštěvníkům výrobu stávkových rukavic v německých
textilních podnicích ašského okresu od začátku 20. století do současnosti a nyní čítá 22.534 kusů. Jedná se
tak o největší sbírku svého druhu, kterou tvoří převážně textilní rukavice stávkové, v menším zastoupení pak
rukavice strojově pletené, ručně háčkované, síťované
a paličkované.
www.muzeum-as.cz

MUZEUM CHEB
Cheb
Muzeum
m Cheb se svým
svými zhruba 100.000 exponáty, bohatými sekundárními dokumentačními fondy, týkajícími se dějin Chebska,
a obsáhlou studijní knihovnou řadí k nejdůležitějším muzejním
zařízením v západních Čechách. Jako jediné se specializuje na programově vytvořenou sbírku s Valdštejnskou tématikou. Soubor
předmětů souvisejících s osobou Albrechta z Valdštejna, jenž byl
v budově muzea 25. února roku 1634 zavražděn, patří mezi nejvýznamnější exponáty a je součástí
hlavního i Valdštejnova prohlídkového okruhu. Nová umělecko-historická expozice seznámí návštěvníky
s bohatou historií města i regionu
a také s rozsáhlými umělecko-řemeslnými sbírkami muzea. Mezi nimi
zaujmou např. chebské antependium – korálková oltářní výšivka ze 14. století,
dále gotické a barokní plastiky, chebská reliéfní intarzie či dochované části oltáře
z nedalekého Ostrohu (Seebergu) z konce 15. století.
www.muzeumcheb.cz
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SOOS  NEJROZSÁHLEJŠÍ
KOMPLEX RAŠELINIŠŤ
A SLATINIŠŤ V ČR
Chebská pánev
Jedná se o nejrozsáhlejší rašeliniště a slatiniště,
kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů
a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách – bahenních
sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou minerální vodu. Dnes zde
najdeme evropskou raritu, tzv. křemelinový štít, nebo-li nahromaděnou křemelinu
ze schránek jezerních řas rozsivek, usazených na dně jezera. Je to „měsíční“ krajina, rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí.
V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.
www.priroda-kv.cz

FIJO  NEJVĚTŠÍ FESTIVAL
MLÁDEŽNICKÝCH
DECHOVÝCH HUDEB
Cheb
Město Cheb, nejstarší město v západních Čechách,
je vstupní branou z Bavorska, Duryňska a Saska
do České republiky. Od roku 1970 pořádá největší
Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých
s výjezdy souborů do vybraných měst regionu (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně,
Sokolov) a německého příhraničí (Marktredwitz
a Waldsassen). Za dobu jeho existence se festivalu
zúčastnilo 378 orchestrů a mažoretkových skupin z 32 zemí Evropy i Asie a město Cheb hostilo 21.426 festivalových účastníků.
Symbolickou hymnou festivalu, pořádaného jako bienále, se stala skladba Jindřicha Pravečka „Prapory, zavlajte“. Součástí programu je mj. i odehrání dvou skladeb společně všemi orchestry.
www.ﬁjo.cz | www.divadlocheb.cz
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KOMORNÍ HŮRKA  STŘEDOEVROPSKÝ
VULKÁN 4 KM OD CHEBU SMĚREM
NA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Cheb
Komorníí Hůrka je nejml
nejmladší středoevropská sopka, která vznikla jako dozvuk
třetihorní vulkanické činnosti. Naposledy byla činná ještě na počátku čtvrtohor a její vrchol dosahuje nadmořské výšky 503 m. O Komorní Hůrku se zajímal básník a mj. i nadšený přírodovědec Johann
Wolfgang Goethe. Společně s Kašparem Šternberkem, spoluzakladatelem pražského Národního
muzea, začali v roce 1826 s hlubším bádáním. Výsledky přineslo až proražení horizontální štoly v letech 1834-37, které jednoznačně prokázalo čedičový sopouch,
a podalo tak důkaz, že se skutečně jedná o sopku. Toho už se však Goethe nedožil.
Do čedičové skalky nad štolou je neznámým umělcem vytesán reliéf Goethovy
hlavy spolu s německým nápisem „Goethovi – zkoumateli Komorní Hůrky“ a letopočty 1808, 1820 a 1822, kdy Goethe toto místo navštívil. Komorní hůrka se
nachází na turistické stezce mezi Františkovými Lázněmi a Chebem a v roce 1951
byla vyhlášena národní přírodní památkou.
www.mapachebska.cz/hurka.htm

OBEC KRÁSNÁ  NEJZÁPADNĚJŠÍ BOD
ČESKÉ REPUBLIKY
Krásná
Nejzápadnější bod České
Č
republiky se nachází na katastrálním území Újezd u Krásné, v korytě Újezdského potoka, se zeměpisnými
souřadnicemi 12°05´33” východní délky a 50°15´11“ severní šířky.
Přibližné určení místa bylo
provedeno za pomoci systému GPS a dále upřesněno
lokálním měřením mezi stávajícími hraničními znaky. Souřadnice tohoto nejzápadnějšího bodu poskytlo Ministerstvo vnitra ČR, které je
správcem průchodu státní hranice.
www.obeckrasna.cz
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KLIMATICKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
MÍSTO PRO KOMPLEXNÍ
LÁZEŇSKOU LÉČBU POUZE DĚTÍ
Lázně Kynžvart
Lázně Kynžvart jsou díky svým jedinečným klimatickým
podmínkám nejvýznamnějším lázeňským místem v České republice pro léčení nespeciﬁckých nemocí dýchacích cest u dětí.
Tyto podmínky jsou dány zvláštními klimatickými faktory:
vysoká a stálá vlhkost vzduchu, místo s vysokým osluněním
nad hranicí přízemních mlh, přítomnost lehkých záporných
iontů, produkovaných rozsáhlými smíšenými lesy, a naprosto
zanedbatelné hodnoty, určující čistotu ovzduší (SO2, NOx, polétavý prach). Místní léčivé minerální vody pomáhají při léčbě
nemocí dýchacích orgánů a kožních nemocí u dětí ve věku od
2 do 15 let a nemocí ledvin a močových cest a obezity i u dorostu. Výsledky léčby prokázaly zlepšení kvality života u 75 %
dětských pacientů.
www.detskalecebna.cz

GEOLOGICKÝ PARK
Slavkovský les (Mariánské Lázně)
Rozsáhlá unikátní expozice hornin Slavkovského lesa, umístěná ve volné
přírodě uprostřed bukového lesa, je první svého druhu v České republice.
Největší exempláře dosahují velikosti 3 metrů a váží 24 tun.
www.marianskelazne.cz
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PARK BOHEMINIUM
Mariánské Lázně
Naučně poznávací okruh s dokonalými maketami významných stavebních a technických památek České republiky
v měřítku 1:25 se nachází v překrásném prostředí krajinného
parku a je první svého druhu v Čechách. Veškeré vystavené modely v parku jsou věrnou replikou existujícího
památkového objektu. Zvolené měřítko názorně přibližuje architekturu i formu objektu, jak jej zahlédnete z letadla ve výšce cca 200 m. Exponáty jsou
náročnými umělecko-řemeslnými výtvory, které zhotovují modeláři parku
Boheminium. Podle přesných plánů a vlastní fotograﬁcké dokumentace
vzniká nákladný model, jehož cena překračuje i statisíce korun. Základním
výrobním materiálem je kvalitní plast, který odolá i povětrnostním vlivům.
V současné době je zde umístěno cca 50 instalací památkových objektů, mezi
nimi i největší model v Čechách – královský hrad Karlštejn. Otevření parku
se konalo 19. června 1999.
www.boheminium.cz

NEJVĚTŠÍ POČET PAMÁTEK FRYDERYKA CHOPINA
Mariánské Lázně
Fryderyk Chopin pobýval v Čechách celkem čtyřikrát. Kromě Mariánských Lázní navštívil také Prahu, Teplice,
Karlovy Vary a Děčín. Léto roku 1836 trávil tento polský romantik v mariánskolázeňském pensionu „U bílé
labutě“, kde tehdy s rodinou bydlela i jeho tajná láska, Maria Wodzinská. V době jejich společného pobytu
namalovala akvarel „Chopinův portrét“. Pension, dnes dům Chopin, zůstal zachován v původním stavu až
do současnosti a na památku skladatelova pobytu zde
byl roku 1960 umístněn tzv. Chopinův kámen. Od roku
1959 sídlí v této budově Společnost Fryderyka Chopina.
Památku velkého polsko-francouzského skladatele uctívají Mariánské Lázně pravidelnými hudebními festivaly
a mezinárodními klavírními soutěžemi. Místní Základní umělecká škola nese Chopinovo jméno a v parku pod
kolonádou se nachází Chopinův pomník od Karla Otáhala. Díky této skutečnosti mají Mariánské Lázně celosvětové prvenství v největším počtu pamětních desek,
pomníků a budov se jménem tohoto slavného umělce.
www.chopinfestival.cz

38

100 turistických superlativů v trojmezí Bavorsko, Čechy, Sasko/Durynsko

Čechy | Sokolovsko
PRVNÍ PORCELÁNOVÁ MANUFAKTURA
V ČECHÁCH, SPOL. S R.O.
Horní Slavkov
Počátek vůbec první české porcelánové manufaktury v Horním Slavkově se datuje k roku 1792. Vznikla z popudu důlmistra císařských
dolů na stříbro a cín, Johanna Georga Pauluse. Ten po několika neúspěšných letech výroby
porcelánu se svými dvěma společníky podnik v roce 1800 prodal
vdově po vedoucím porcelánky v Geře, Luise Sophii Greinerové, rozené Wolfart. Ani její podnikání však nebylo příliš úspěšné, obrat
nastal až roku 1803 s příchodem jejího zetě, slavkovského chirurga
Johanna Georga Lipperta, který si přizval za společníka důlmistra
Wenzela Haase. Zásluhou hraběte Kolowrata byla oběma udělena
výsada výroby porcelánu.
www.haasczjzek.cz

DLOUHÁ STOKA
Slavkovský les
Jedná se o vodní kanál, protínající velkou část Slavkovského lesa, a významnou
technickou památku. Stavba byla svým
provedením ojedinělá v celé střední Evropě. Voda je odváděna z Kladského rybníka
v nadmořské výšce 820 m a míří směrem
od západu k východu. V roce 1547 byl
kanál obložen kmeny a sloužil k plavení
dřeva. Dále zásoboval vodou cínové doly
v okolí Horního Slavkova a Čisté, kde se ve
své době nacházela jedna z nejbohatších ložisek cínu v Evropě. V roce 1631 měl kanál 13 stavidel a 35 mostů
a po skončení těžby se i nadále udržoval. Poslední větší úpravy proběhly roku 1908, kdy došlo k jeho rekonstrukci a původní kamenné mostky nahradily betonové. V roce 2003 byla Dlouhá stoka zapsána na seznam
kulturních památek.
www.krasno.euweb.cz/stoka_vice_02.htm
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NEJMENŠÍ ROTUNDA V EVROPĚ
HRAD LOKET
Hrad Loket
Uvnitř severozápadního
dního křídla hradu
hr
Lokte, přímo
nad kobkami s populárně hrůzostrašnou expozicí
práva útrpného, se nacházejí zbytky původní hradní
kaple, románské rotundy. Tato poměrně drobná stavba, jejíž vznik se datuje ke konci 12. století, má pouze
3,6 m ve vnitřním průměru při síle zdiva 75-80 cm,
a tím je nejmenší v Evropě. Kdysi stála osamoceně na
nejlépe chráněném místě hradu, později při gotických
přestavbách splynula s novými křídly a stala se součástí točitého schodiště.
Ztratila tak svůj účel a v zapomnění přečkala všechny zvraty v dějinách
hradu. Byla objevena až v roce 1966 při stavebně-historickém průzkumu.
Nyní je nově zrekonstruovaná a zpřístupněná veřejnosti.
www.hradloket.cz

NEJDELŠÍ VODNÍ ATRAKCE
Sokolov
Koupaliště Michal
ichal v Sokolově nabízí celou řadu vodních atrakcí. Opravdovou raritou je však 190 metrů dlouhý
tobogán společně s trojskluzavkou, měřící 117 metrů. Jedná se o nejdelší tuzemské atrakce svého druhu.
www.michal-sokolov.cz

40

100 turistických superlativů v trojmezí Bavorsko, Čechy, Sasko/Durynsko

Čechy | Sokolovsko
„ROTAVSKÉ VARHANY“ CHRÁNĚNÝ PŘÍRODNÍ ÚTVAR
Katastr obce Rotava
„Rotavské varhany“ – zčásti odtěžená třetihorní sopka – jsou státem chráněnou přírodní památkou. Zbylá mohutná odkrytá stěna se skládá z 12m vysokých, vějířovitě uspořádaných hranolů, které připomínají varhanní
píšťaly. Hranoly vznikly v důsledku poměrně
rychlého tuhnutí lávy a jsou tvořeny čedičovou horninou, zvanou limburgit. V Čechách se
tomuto unikátnímu útvaru může rovnat pouze tzv. Panská skála u Kamenického Šenova.
www.rotava.cz

STŘEDOVĚKÝ DŮL JERONÝM
Čistá u Rovné
Důl Jeroným na katastrálním území Čistá
Č
u Rovné je zapsán jako kulturní památka v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek. Dělí se na oblast opuštěných a starých důlních děl, uměle separovaných dalším důlním komplexem neznámého rozsahu. Vstup do podzemí zabezpečují zrekonstruovaná vstupní šachtice a nové kamenné portály otvírkových děl s uzamykatelnou mříží a vletovými otvory pro netopýry. Odtok
důlních vod a průchozí větrání zajišťuje nová štola. V roce 2009 bylo rozhodnuto o bezplatném převodu této
unikátní kulturní památky na Karlovarský kraj jako součásti budoucího česko-bavorského geoparku.
www.diamo.cz/lokality-sul/dul-jeronym-u-ciste
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ROZHLEDNA KRÁSNO
Krásno
Tato kuriózní rozhledna se nachází na Krásenském
vrchu nad obcí Krásno v nadmořské výšce 777 metrů. Vznikla podle návrhu sochaře W. Russe a architekta Fritze Hoﬀ manna a inspirací pro ni byla
údajně legendární Babylonská věž. Díky svému
neobvyklému tvaru a spirálovému schodišti, které vede po jejím obvodu a je jediné svého druhu,
patří k nejpodivuhodnějším rozhlednám v republice. Základna věže je široká 11 metrů a po zdolání
120 schodů se návštěvník ocitá ve výšce 25 metrů
na vyhlídkové plošině o průměru 3 metry, odkud
se může kochat pohledem na okolní krajinu. Na
severu lze spatřit panorama Krušných hor, na severovýchodě Doupovské vrchy, na východě a jihu
Tepelskou vrchovinu a na západě nejvyšší vrcholy
Slavkovského lesa, Lesný a Lysinu. V době hospodářské krize v letech 1933-35 využila obec Krásno
tento projekt pro nouzové práce, a zajistila tak práci místním nezaměstnaným. Stavba rozhledny měla za cíl
oživit turistický ruch v blízkosti lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Později v roce 1997 proběhla rekonstrukce rozhledny.
www.mesto-krasno.cz
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RELIKVIÁŘ SV. MAURA
Bečov nad Teplou
Relikviář svatého Maura je výjimečnou
zlatnickou památkou na území České republiky. Jeho hodnotu lze přirovnat k hodnotě korunovačních klenotů, přestože je
starší a více umělecky propracován. Relikviář sv. Maura stojí jako jediný v typologické skupině tzv. tumbových relikviářů
mimo působnost církve, zbývající jsou využívány k liturgickým účelům. Samotný
relikviář měl velice pohnutý osud. Jeho
objevení roku 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu. Restaurování relikviáře probíhalo od roku 1991 do roku 2002 a svým rozsahem nemá ve světě obdoby v porovnání se
zbývajícími „domečkovými“ relikviáři.
www.zamek-becov.cz

HRAD HARTENŠTEJN
Bochov
Zřícenina hradu
radu Hartenštej
Hartenštejn se tyčí na výrazném návrší jižně od města Bochov. Se svými
třemi polookrouhlými bateriovými věžemi s klíčovými střílnami a polygonální baštou je Hartenštejn stále nedoceněnou památkou velkého
evropského významu. V tehdejší době se jednalo
o nejkvalitnější dělostřelecký obranný systém
pozdní gotiky, jehož důležitost přesahuje hranice
České republiky (viz. Encyklopedie českých hradů,
PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.).
www.mesto-bochov.cz
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MĚSTO BOŽÍ DAR,
NEJVÝŠE POLOŽENÉ MĚSTO
V ČESKÉ REPUBLICE
I VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Boží Dar
Hornické městečko, založené roku 1533, leží v nadmořské výšce 1.028 m a je proslulé těžbou stříbra
a cínu. Ke zdejším památkám patří mj. radnice
v pozdně klasicistním stylu, pozdně barokní kostel
Sv. Anny, historický hraniční kámen, památník rodáka, básníka a pěvce Antona Günthera, památník
řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise a památník obětem I. světové války. V současnosti je Boží Dar sportovním a turistickým srdcem Krušných hor, oblíbeným cílem pro pěší turistiku a cykloturistiku i významným
střediskem zimních sportů s kompletní nabídkou služeb pro sportovce a turisty centrálního Krušnohoří. Nacházejí se zde naučné stezky „Božídarské rašeliniště“ a „Blatenský vodní příkop“.
www.bozidar.cz

NEJDÉLE FUNGUJÍCÍ
A NEJVÝŠE POLOŽENÁ
JEŽÍŠKOVA POŠTA
V ČESKÉ REPUBLICE
Boží Dar
Již od roku 1994 jsou odesílány všechny předvánoční zásilky České pošty z Božího Daru se speciálním poštovním vánočním razítkem, jehož motiv se každoročně mění. Samotný název pošty je
příznačný pro vánoční čas a atmosféru, spojenou
s obdarováváním dárky na Štědrý den. Ve vlastivědném muzeu Boží Dar se nachází expozice vánoční božídarské pošty s otisky všech razítek a se
speciální vánoční schránkou, kam můžete po celý rok vhazovat vánoční přáníčka, která se pak před Vánoci
označí vánočním razítkem a odešlou adresátům do celého světa. Boží Dar je nazýván Ježíškovým městečkem.
www.bozidar.cz
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JEŽÍŠKOVA CESTA
Boží Dar
Jediná nejvýše položená a nejdelší cesta tohoto
druhu v České republice byla slavnostně otevřena 8. prosince 2007. Tato doslova pohádková trasa v okolí Božího Daru zve malé i velké návštěvníky na výpravu
kouzelným světem Ježíška a jeho pomocníčků. Má dva okruhy – jeden dlouhý 5,6 km pro nejmenší děti a druhý 12,9 km pro zdatnější
turisty. Ježíškovu cestu lemují domečky s atrakcemi a mnoho pohádkových postaviček, v samotných domečcích pak nechybí ani soutěžní
kvíz. Děti si do zápisníčků poznamenávají správné odpovědi, za které
jsou po absolvování trasy odměněny drobnými dárky. Vstup je neomezený a v zimě lze projet Ježíškovu cestu i na běžkách.
www.bozidar.cz

KARLOVARSKÉ VŘÍDLO,
NEJTEPLEJŠÍ MINERÁLNÍ PRAMEN
V ČESKÉ REPUBLICE
Vřídelní kolonáda – Karlovy Vary
Karlovarské Vřídlo je se svými 73,4°C nejteplejším a nejvydatnějším
pramenem v Čechách. Tento gejzír, tryskající z hloubky zhruba 3.000
metrů, vydá za minutu průměrně 2.000 litrů minerální vody a díky
tlaku dosahuje vřídelní sloupec až do výšky 12 metrů. Tento pramen
se dnes jako jediný využívá ke koupelím. Voda pro pitnou kúru se přivádí do pěti pramenních váz ve Vřídelní kolonádě a je zde k dispozici
nejen v původní teplotě, ale také ochlazená na 50°C a 30°C. V podzemí Vřídla můžeme spatřit složitá potrubí, která zásobují 14 lázeňských provozů, dále regulační vrty a zřídelní sintrové sedimentace
na stěnách chodeb. Současná prohlídková trasa zrekonstruovaného
historického podzemí karlovarského Vřídla je o 20 m delší a zavede
návštěvníky až ke starému prameništi.
www.karlovy-vary.cz
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ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ  NEJHUSTŠÍ SÍŤ
LÁZNÍ A LÉČIVÝCH PRAMENŮ V ČESKÉ
REPUBLICE
Západní Čechy
Největší koncentrace lázeňských míst v Č
České republice je soustředěna právě v západočeské lázeňské oblasti, která se rozprostírá převážně na území
Karlovarského kraje. Nachází se zde 5 významných lázeňských center: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Jáchymov a Lázně
Kynžvart. Názvem „Lázeňský trojúhelník“ se označuje trojice těch nejznámějších lázeňských měst, tj. Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy
Lázně. Léčivé prameny se nevyskytují pouze v samotném srdci lázeňských
měst, ale ve velké míře i v jejich okolí, a to zejména v oblasti Slavkovského
lesa. Počet pramenů se uvádí v řádu desítek až stovek.
www.czecot.com

KARLOVY VARY  NEJVĚTŠÍ
LÁZNĚ V ČESKÉ REPUBLICE
Karlovy Vary
Karlovy Vary jsou největšími lázněmi v České
republice z hlediska lázeňské kapacity, počtu
lůžek, lázeňských procedur, provozů a hotelů či
možností využití přírodního léčivého zdroje –
vřídelní vody. Díky tomu patří mezi vyhledávané
turistické destinace. Karlovarská lázeňská terapie nabízí velké množství ozdravných procedur, k nejznámějším
se řadí termální koupele a pitné kúry.
www.karlovy-vary.cz
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MĚSTSKÁ LANOVÁ DRÁHA
IMPERIAL
Karlovy Vary
Se stavbou městské lanové dráhy se započalo v roce 1905
a o dva roky později byla uvedena do provozu. Jednokolejná trať o rozchodu 1.000 mm stoupá pod úhlem 49,5 %
a během cesty překonává převýšení 54 m. Dráha je zvláštní tím, že vede celou délkou tunelem pod zemí, neboť již
tehdy zastavěný svah nenabízel jiné technické řešení.
Jedná se o nejstarší městskou lanovou dráhu, která už prošla několika rekonstrukcemi.
www.kouzlodopravy.cz | www.karlovy-vary.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Karlovy Vary
Budova městského divadla je nejkrásnější a nejzdařilejší historickou stavbou svého druhu v Čechách. Projekt pochází z vídeňského ateliéru Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera,
ve kterém vznikly i návrhy dalších významných reprezentativních domů. Slavnostní otevření divadla proběhlo v květnu
roku 1886 a tehdy divadlo splňovalo nároky své doby. Tak je
tomu prakticky dodnes. V letech 1997-99 prošlo divadlo komplexní rekonstrukcí.
www.karlovarske-divadlo.cz

EVROPSKÉ SETKÁNÍ ARISTOKRACIE
V KARLOVÝCH VARECH
Karlovy Vary
Tradiční karlovarské setkání evropské šlechty pod názvem „Karlsbader Wochenende“ je největší událostí tohoto druhu v Čechách a koná
se pod záštitou Dr. Otto von Habsburga. Bohatý program zahrnuje mj.
plesy, koncerty, mše a hudební produkce.
www.travel-reisen.cz | www.karlsbader-wochenende.com
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
KARLOVY VARY
Karlovy Vary
Největší ﬁ lmový festival v Č
České republice a jeden z nejprestižnějších světových ﬁ lmových festivalů kategorie „A“ za účasti
předních umělců a hostů z celého světa. Jeho součástí jsou nejen ﬁ lmové premiéry, předpremiéry a videoprojekce, ale i celá
řada doprovodných akcí, např. hudební koncerty vážné i populární hudby, divadelní představení, přednášky, semináře, workshopy, výstavy, koncerty rockových skupin,
každodenní taneční párty, sportovní akce, koňské dostihy aj.
www.kviﬀ.com
V Karlových Varech se koná ještě další významný ﬁ lmový festival – TOURFILM, nejstarší festival o cestovním ruchu na světě
(www.tourﬁlm.cz).

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ
ORCHESTR
Karlovy Vary
Tento nejstarší český a dodnes hrající orchestr byl založen
v roce 1835 Josefem Labickým jako sezónní lázeňské těleso,
které se o 40 let později pod taktovkou jeho syna změnilo
ve stálý symfonický orchestr s rozsáhlou působností a všestranným repertoárem. A byl to právě Labického syn, který
v roce 1894 řídil v Poštovním dvoře kontinentální premiéru
Dvořákovy Novosvětské symfonie. S orchestrem vystupovali např. renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon,
Aram Chačaturjan, Zdeněk Košler, Charles Mackerras a Libor Pešek, klavíristé Emil Gilels a Ivan Moravec,
houslisté David Oistrach, Gidon Kremer a Josef Suk, violoncellista Mstislav Rostropovič, cembalistka Zuzana
Růžičková, pěvkyně Magdaléna Hajóssyová a Eva Urbanová.
www.kso.cz
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NEJSTARŠÍ GOLFOVÉ
HŘIŠTĚ V ČESKÉ
REPUBLICE
Karlovy Vary
Historie českého golfu má své počátky
v Karlových Varech, kde došlo v roce 1904
k výstavbě prvního golfového hřiště. Toto
lázeňské město se může pyšnit největší
koncentrací golfových hřišť v regionu. Návštěvníci si mohou vybrat hned z deseti –
sedmi osmnáctijamkových a tří devítijamkových. Golfová hřiště se nacházejí v Olšových Vratech, Cihelnách či Hájích.
www.karlovy-vary.cz

NEJSTARŠÍ
RADONOVÉ LÁZNĚ
Jáchymov
Snad žádné jiné české lázně neuchvátí
svou polohou jako krušnohorský Jáchymov. Zaklíněn v hlubokém údolí
Jáchymovského potoka nabízí fantastické výhledy z okolních zalesněných
kopců na celé Podkrušnohoří. Za zdejší
léčivou radonovou vodou sem přijíždějí
všichni ti, kteří potřebují ulevit svému
pohybovému ústrojí. Dále se tu léčí autoimunitní choroby a nemoci periferního nervového systému. A jak vlastně
samotné lázně vznikly? Po vyčerpání
ložisek stříbra se v polovině 19. století začal těžit uran. Zdánlivě obyčejná ruda se díky přelomovému objevu manželů Curieových stala nesmírně
vzácným artiklem. Brzy byly objeveny příznivé účinky vody ze zatopených štol na pohybové ústrojí a tato skutečnost vedla roku 1906 k založení 1. radioaktivních lázní na světě.
www.laznejachymov.cz
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DŮL SVORNOST
Jáchymov
Uranový důl Svornost se považuje za nejstarší svého druhu
na světě. Samotný důl vznikl již v roce 1518, kdy se zde
těžila stříbrná ruda. Pozdější těžba uranu se datuje až od
poloviny 19. století a původně se používal na výrobu barev.
Teprve objev účinků radonové vody dal základ pro vznik
radonových lázní v Jáchymově. Délka chodeb v dole Svornost se odhaduje na 120 až 160 kilometrů, ale velká část
je dnes zatopena a dalšímu průniku vody brání betonové
„zátky“ mezi patry. V současné době zajišťuje důlní provoz
celkem 14 lidí, kteří mají za úkol sledovat prameny radonové vody, jež vyvěrá v hloubce půl kilometru pod zemským
povrchem a potrubím je přiváděna do lázeňských domů.
Zde její blahodárné účinky využívají lázeňští hosté při léčbě revmatu a úrazů pohybového ústrojí.
www.laznejachymov.cz

DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ
FESTIVAL OTY HOFMANA
Ostrov nad Ohří
Filmový a televizní festival Oty Hofmana, původně Národní přehlídka ﬁlmů pro děti, vznikl v roce 1969 z iniciativy nadšenců – ostrovských učitelů a členů Dětského
ﬁ lmového klubu Martin. Jedná se tak o nejstarší ﬁlmový
a televizní festival pro děti a mládež. Pravidelným návštěvníkem, fandou a patronem přehlídky i celé dětské
tvorby se stal scénárista a spisovatel Ota Hofman. Právě
po něm byl nově se formující festival pojmenován, s laskavým svolením paní Ireny Hofmanové. Bohatá přehlídka ﬁ lmové a televizní tvorby pro děti a mládež, na průběhu které se děti samy aktivně podílejí, zahrnuje soutěžní
projekce ﬁlmů a televizních inscenací, výstavy, besedy, mimosoutěžní promítání nezapomenutelných snímků
ﬁ lmového plátna, karnevaly, zábavná odpoledne a ﬁ lmovou dílnu.
www.festivalostrov.cz
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