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Představujeme členy EE
Obec Štědrá
V písemných pramenech se obec poprvé objevuje roku 1239, kdy zde sídlil Vít ze Štědré.
Nedaleko vsi stával v minulosti na ostrém skalním ostrohu u Boreckého potoka malý hrad se
dvěma příkopy - Štědrý Hrádek.
Také v samotné vsi, která už při svém založení byla pojata jako tzv. okrouhlíce, se nacházela
malá okrouhlá tvrz. Zámek ve Štědré vznikl v letech 1731-34 přestavbou staršího objektu
hrabětem Ferdinandem Jakubem z Kokořova. Definitivní podobu získal zámek v roce 1830 a
jeho věžička pochází až z 20. let dvacátého století. Významnou památkou je původně gotický
kostel Narození Panny Marie, uváděný v roce 1360 jako farní, přestavovaný
ve 2. polovině 17. století a dokončený roku 1718. V obci se zachovaly také tři barokní sochy:
sv. Jan Nepomucký z roku 1732 a sv. Prokop a sv. František, obě ze 2. poloviny 18.století.
Ke Štědré patří dnes 7 okolních vesnic.

Další památky obce
Kostel Sv. Michala v Brložci, kaple Sv. Floriana v Lažanech, kaple v Prohoři, kaplička se zvonicí
v Mostci a další drobné stavby a zajímavosti jako např. kaplička u Mostce, kaplička ve
Štědré, kamenný kříž s Kalvárií u Zbraslavi, kříž v Lažanech, kříž ve Štědré, kaplička v Prohoři,
kašna v zámeckém parku, Památník padlým ve Štědré, socha Jana Nepomuckého v Brložci,
zbytek hradiště ve Štědré, sklepení zámku v Brložci, lípy u Zbraslavi, lípa v Prohoři, dřevěné
domy ve Štědré, Lažanech a Brložci, základy kapličky u hřbitova a nad Lažany, kaplička
v Přestání. Dnes zde žije kolem 565 obyvatel, na konci 2. sv. války to byl až trojnásobek.
Ve školním roce 2018-19 se znovuotevřela malotřídní škola pro osm školáčků.
V roce 2019 se bude pokračovat výstavba kanalizace v obci Štědrá, kostel Narození Panny
Marie dostane nové hodiny do věže, pokračovat bude restaurování hlavního oltáře.
Také bude pokračovat oprava zámku, který si obec v r. 2011 koupila od soukromého
vlastníka. Pokud vše dopadne dobře, obec odkoupí areál nádraží od ČD, které je jedním z
posledních původních nádraží na trati Rakovník - Bečov n./T.

Opravy v zámku
před – po

Obec Pšov
Správní území obce leží na jihovýchodním okraji Karlovarského kraje mezi
majestátním Vladařem a chráněnou krajinnou oblastí Chlumská hora.
Návštěvníky upoutá krásná příroda plná lesů, luk a strání s rozmanitými
druhy rostlin a živočichů. Obcemi vede několik cyklostezek, např. Křížková
cesta, na kterých je možné obdivovat obnovené a zrekonstruované kulturní
a jiné místní památky.
Obec je tvořena 8 místními částmi: Borek, Chlum, Kobylé, Kolešov, Močidlec, Novosedly,
Pšov a Semtěš, která jsou rozložena na území o výměře 48,7 km2 v nadmořské výšce 480 580 m. Žije zde okolo 600 obyvatel. Obec je významným střediskem zemědělské výroby,
která je hlavním zdrojem pracovních příležitostí. Průmyslová výroba zde není zastoupena.
Borek
Ves vznikla v roce 1360 a tvoří ji nepravidelná skupina domů. Na severovýchodě se rozkládá
rozlehlá vodní plocha Boreckého rybníka. V blízkosti vsi vede železniční trať z Rakovníka do
Bečova se zastávkou Borek. V překrásné přírodě v okolí se každoročně konají letní dětské
tábory. Ke vsi patří Borecký mlýn s podnikatelskou aktivitou - chovem ryb. Nad Boreckým
mlýnem leží na vysokém a strmém ostrohu zbytky hradu Štědrý hrádek.
Chlum
Ves leží na severovýchod od Chlumské hory. Je nejstarší v širokém
okolí, první písemná zpráva pochází z roku 1115. Domy tvoří
nepravidelný čtyřúhelník, na návsi dominuje kostel sv. Jiljí.
Kobylé
Ves leží na západním úpatí vrchu Na vršku v nadmořské výšce 541
m n. m. v Tepelské vrchovině, necelé 2 km severně od Pšova. Ves je
ulicového typu, při jejím severním okraji na návrší tvoří dominantu
barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. První písemná zmínka
pochází z roku 1253, kdy prodal jistý Bavor statek Kobylé řádu
německých Maltézských rytířů.
Kolešov
Ves leží na východním úbočí návrší Na vršku 582 m n.m. v Tepelské
vrchovině asi 3,5 km jihovýchodně od Žlutic. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1239,
kdy byl po Kolešově označován vladyka Nerkmír z Kolešova, připomínaný zde poté až do roku
1252.

Močidlec
Ves leží na jižním úpatí Kamenného vrchu (538 m n. m.) v
Tepelské vysočině asi 4 km východně od Pšova, v pozadí
s majestátním vrchem Vladař. Domy se rozkládají kolem
velké obdélníkové k jihu se svažující návsi s dominantou
farního kostela sv. Jakuba Většího. První písemná zmínka
o vsi pochází z roku 1204, kdy je uváděna v rámci zboží
kláštera v Plasích, ke kterému původně patřila a u
kterého je připomínána ještě roku 1219. Později přešla
ves do držení pánů z Rabštejna nad Střelou.
Novosedly
Ves leží asi 3 km jihovýchodně od Pšova. Obec tvoří
usedlosti a domy soustředěné okolo velké obdélníkové
návsi s obecní kaplí sv. Martina. Východně od Novosedel
leží v místech zaniklé vsi Ostrov hospodářský dvůr Víska.
Zdejší lokalita bývala osídlena již v době 1000 let př. n. l.,
což dokazují nálezy halštatsko-laténské keramiky. První
písemná zmínka o vsi pochází z roku 1358, kdy zdejší farář,
snad z nedalekého kostela sv. Petra a Pavla v dnes již
zaniklé vsi Ostrov, vykonával duchovní správu i v sousedním Močidleci.
Pšov
Ves byla založena v roce 1513 a podle staré pověsti přišli do zdejších
míst členové slovanského kmene Pšovanů, kteří se za dávných časů
usídlili kolem Mělníka. Obytná zástavba vsi je soustředěna okolo
rozsáhlé návsi. Sídlí zde Obecní úřad Pšov a kanceláře Zemědělského
družstva Novosedly. Komplex provozní budovy zahrnuje též závodní
jídelnu a ubytovací zařízení. Každý rok zde tráví prázdniny několik
desítek dětí. V obci je také kulturní dům, v němž obec Pšov pořádá
každoročně v měsíci květnu Pšovské slavnosti – kulturní program pro
širokou veřejnost.
Semtěš
Ves leží na náhorní plošině nad Boreckým potokem asi 2 km
jihozápadně od Žlutic. Katastr vsi má rozlohu 2,44 km, leží
v něm rovněž bývalý Semtěšský mlýn. Ves má půdorys
nepravidelné okrouhlice s nezvykle rozsáhlou mírně svažitou
návsí s návesním rybníkem. První písemná zmínka o vsi pochází
z roku 1366, kdy jsou pod listinou, kterou udělil Boreš z Oseka
městu Bochov plné Žlutické městské právo, podepsáni Hrdiwor
a Kanzler ze Semtěš.

Přehled čerpání FMP/DF
CÍL EÚS ČR – Sasko
Fond malých projektů
vyhlášen 28. 1. 2016
ALOKACE: 1 226 139,02 €
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 75
za celkem: 814 963,87 €
vratky do alokace: 93 028,73 €
proplaceno: 322 228,30 € za 38 projektů
V alokaci zbývá: 504 203,88 €

CÍL EÚS ČR – Bavorsko
Dispoziční fond
vyhlášen 27. 4. 2016
ALOKACE: 1 549 042,00 €
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 84
za celkem: 1 213 186,23 €
vratky do alokace: 93 097,57 €
proplaceno: 400 782,42 za 37 projektů
V alokaci zbývá: 428 953,34 €
stav k 11. 4. 2019
DOPORUČENÍ MANAŽERŮ EUREGIA EGRENSIS
JE MOŽNÉ REALIZOVAT I CELOROČNÍ PROJEKT S VÍCE DÍLČÍMI AKTIVITAMI ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE AKTIVITY PROJEKTU TVOŘÍ LOGICKÝ CELEK. VŽDY JE NUTNÉ, ABY PODSTATOU PROJEKTU BYLA
INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE.
KDYKOLIV NÁS KONTAKTUJTE!

Signál k zahájení programu INTERREG Svobodný stát Bavorsko- ČR od r. 2021
Bavorský státní sekretář Roland Weigert a český náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk
Semorád v sídle českého ministerstva zahraničí, pražském Černínském paláci, slavnostně
potvrdili svou vůli pokračovat ve spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou také
v novém programovém období po roce 2021. Za tímto účelem oba podepsali příslušné
prohlášení. Základem spolupráce je program podpory z evropských prostředků INTERREG
Svobodný stát Bavorsko - Česká republika. Lednová akce byla signálem k zahájení příprav na
nadcházející programové období 2021-2027, pro které se v současné době sjednávají v
Bruselu nové rámcové podmínky. České ministerstvo pro místní rozvoj a bavorské
ministerstvo hospodářství v příštích měsících společně se všemi zúčastněnými a zájemci

vypracují základní principy a obsah budoucího programu. Pokud Evropská komise v Bruselu
poskytne odpovídající finanční prostředky, mají být v nadcházejícím programovém období
opět podpořeny projekty za cca 100 milionů euro, které dále zintenzivní spolupráci v regionu
a posílí hospodářský rozvoj. „Bavorsko-česká spolupráce je win-win situací pro všechny
zúčastněné. Překonáme s ní nejen prostorové hranice, ale také bariéry v mnoha hlavách,“
říká Weigert. Euregio Egrensis na akci zastupoval zastupující jednatel Alexander Dietz.

Výroční konference Euregia Egrensis 2018
Na letošní česko-německé výroční konferenci Euregia Egrensis (EE) se hodnotil jubilejní rok
2018, v němž naše sdružení oslavilo 25 let své existence. Akce se konala na území EE
Sasko/Durynsko v krušnohorském Breitenbrunnu ve Sportovním parku Rabenberg.
Ve středu pozornosti bilancující konference byl kromě projevů všech tří prezidentů EE ze
Saska/Durynska, Česka a Bavorska zejména proslov hostujícího řečníka, Dr. Petera Jahra,
člena Evropského parlamentu, který se vyjádřil k budoucí dotační politice Evropské unie.
V návaznosti na konferenci představili pan Klaus Franke ze spolku Erzgebirgszweigverein
Breitenbrunn e.V. a pan Karel Picura z Božího Daru zcela výjimečný projekt - symbol smíření
mezi německými a českými sousedy - Kapli sv. Jana Nepomuckého v Mílově (Halbmeil)
nedaleko místa konání akce.
Pan Čurka, prezident EE Čechy, ve svém projevu zmínil, že náš region je místem, kde se daří
rozvoji cestovního ruchu jako významného hospodářského odvětví, a naše Euregio je do
podpory tohoto rozvoje aktivně zapojeno. Dále zmínil pravidelný úspěšně pořádaný letní
tábor mládeže: „Je pozitivní, že o účast na táboře mají zájem samotné děti, to ukazuje na
potřebu nejmladší generace navazovat kontakty s vrstevníky z partnerských regionů,
poznávat podmínky života a prostředí a samozřejmě i mentalitu mladých lidí z druhé strany
státních a zemských hranic“.
Dále ocenil dlouholetou iniciativu kolegů z bavorského pracovního sdružení na organizaci
Výměnného školního roku.
Paní Dr. Seelbinder, prezidentka bavorské části EE, zmínila ve svém projevu, že velkým cílem
je udržet si Fond malých projektů a samostatně jej administrovat i v novém programovém
období od roku 2021. Dále poukázala na významný projekt, který v uplynulém roce
zrealizovali a který vzbudil v regionu velkou pozornost – Česko-německý praktický slovník pro
záchranáře.
A takto zahájil svůj projev pan Rolf Keil prezident EE Sasko/Durynsko a zemský rada okresu
Vogtlandkreis:
„V loňském roce jsme slavili. Nebyly to jen 25. narozeniny jedné instituce. To nikoliv! Slavili
jsme vzájemné sbližování. Vyrovnání se s historií zde v regionu. Ocenili jsme nasazení od
srdce. A entusiasmus všech zúčastněných po celá ta léta! Bylo to skutečně emocionální!
Jubilejní konference se konala v gesci našich bavorských kolegů v tzv. „Malém Berlíně“ – v
Mödlareuthu. Kde jinde by mohla všechna tři naše sdružení dát lépe najevo svou společnou
vůli do budoucna pokračovat v naší přeshraniční práci a dále ji rozvíjet!

V podobě Euregia máme stabilní instituci. Spolupracovníci všech tří jednatelství vždy pozorně
naslouchají všem přeshraničním výzvám. Jsme dobře propojeni, v oblasti turismu,
vzdělávání, v dopravě a prostřednictvím našich partnerů v mnoha dalších oblastech.
Společným prohlášením jsme v Mödlareuthu stvrdili naši vůli i v budoucnu úspěšně
pokračovat v naší práci a dále ji rozšiřovat…“

Euregio Egrensis aktivně
f.re.e Mnichov
V termínu 20. - 24. 2. 2019 se uskutečnil 34. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
f.re.e Mnichov. Dne 21. 2. Euregio Egrensis pro své členy uspořádalo jednodenní exkurzi na
tento veletrh. Celkem se zúčastnilo 17 osob.
F.re.e München je jedním z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu v Německu a
každoročně přiláká přes 130.000 návštěvníků především z Bavorska. Veletrhu se pravidelně
účastní 1 300 vystavovatelů ze sedmdesáti zemí na výstavní ploše 70.000 m2.
Pravidelným účastníkem veletrhu je i ČR s expozicí CzechTourism. Partnerskou zemí veletrhu
byla v r. 2019 Česká republika.
Více informací a fotografií z veletrhu na www.free-muenchen.de

Výstava Sasko-Čechy 7000
Zástupci členských obcí Euregia Egrensis navštívili 19. března v počtu 17 osob spolu s našimi
sasko/durynskými partnery česko-německou výstavu Sasko-Čechy 7000 v Chemnitz, která

popisuje soužití na jedné z nejstarších hranic v Evropě, která byla poprvé definována
podpisem Jiřího z Poděbrad l.p. 1459 a rodinou Wetinů ze Saska.
Výstava vyprávěla o vztazích obou národů, konfliktech a smířeních, lásce a hádkách. Přináší
porozumění, proč jsou si Češi a Sasové na jedné straně tak blízko, a na druhé tak daleko.
Seznámila tak v devíti krocích s důležitými objekty archeologie a kulturní historie z obou
regionů a nabídla exkluzívní pohled na významné umělecké poklady Čech.
Ve stejný den účastníci cesty do Chemnitz společně navštívili IHK v Chemnitz (Průmyslovou a
obchodní komoru) a vyslechli prezentaci paní Michaely Holé o přeshraničních aktivitách IHK
a spolupráci s českým příhraničním regionem. Vedle obvyklých podnikatelských aktivit
organizuje IHK např. také řadu sportovních akcí, při kterých se potkávají zástupci firem
z obou stran hranice.
www.smac.sachsen.de

Projekt CLARA 3
Dne 4. 4. 2019 se v Marktredwitzu konal workshop o přeshraniční propagaci turismu
v Euregiu Egrensis. Zúčastnila se řada zástupců turistických destinací ze Saska, Durynska,
Bavorska a Čech. Byly diskutovány možnosti budoucí účinné propagace čtyřzemí, zejména
nové vydání mapy Euregio Mobil, přeshraniční turistický portál www.uprostred-evropy.eu
nebo nové vydání brožury 100 turistických superlativů.
Workshop byl součástí INTERREG V projektu
CLARA3.

Letní tábor mládeže EE - mezi pochodněmi, rybami a netopýry
(MT) Napínavé cesty časem do středověku, pochody s pochodněmi, vodní túry a výlety za
netopýry – to je program, který čeká účastníky letošního česko-německého Letního tábora
mládeže Euregia Egrensis. Letos tábor proběhne 5. – 10. 8. v Bavorsku v mládežnické
ubytovně na hradě Trausnitz a jako obvykle přivítá 30 dětí z Čech, Bavorska a
Saska/Durynska.
I letos bude každý den
organizována oblíbená českoněmecká jazyková animace.
Hravou formou je tak možné
osvojit si nová slovíčka v jazyce
sousedů a snadněji překonat
ostych mezi účastníky tábora.

Hrad Trausnitz

Bavorsko-český výměnný školní rok: Exkurze do Mnichova
V polovině dubna navštívili čeští hostující studenti Euregia Egrensis na základě pozvání
Bavorskou státní kancelář v bavorském hlavním městě. Nejdříve byla na programu návštěva
Maximilanea, sídla bavorského parlamentu. České studentky a studenti zde měli možnost
osobně pohovořit s členem parlamentu panem Martinem Schöffelem (na obrázku vpředu
uprostřed), který v parlamentu zastupuje voliče z oblasti Kulmbach-Wunsiedel. Diskutoval
s mladými hosty na téma evropské politiky a odpovídal jim na otázky. Ve stejném termínu
byl v parlamentu také wunsiedelský zemský rada a člen prezidia EE pan Dr. Karl Döhler, na
krátkou dobu se ke skupině připojil.
Při prohlídce centra města se studentky a studenti seznámili se živými dějinami Mnichova a
s jeho pamětihodnostmi. Druhý den přijali hostující studentky a studenti pozvání do Českého
centra a zúčastnili se exkurze v Bavorské státní kanceláři. Po prohlídce reprezentativních
prostor centrálního sídla vlády přivítala studenty a studentky ředitelka vládního úřadu
Andrea Fröba a
společně diskutovali o
aktuálním stavu
česko-bavorských
vztahů.

Aktuality z euroregionů
Evropský farmářský trh v Plavně
24. ročník evropského trhu zemědělců se
konal v Plavně 9. - 16. 3. 2019.
Pod záštitou ministra zahraničí Thomase
Schmidta ze Saského státního ministerstva
životního prostředí a zemědělství uvedlo letos
kolem 70 vystavovatelů z 12 evropských zemí
produkty a speciality typické pro tuto zemi.
Mottem pro rok 2019 byl region Jižní
Tyrolsko. Na zahájení hrála jihotyrolská
kapela, doplněná představením
Schuhplattlergruppe Petersberg.
Pořadatelem Evropského zemědělského trhu
bylo sdružení Vogtländischer Bauernmarkt
e.V. Rothenkirchen.

Nová naděje pro Moldavskou dráhu
V Holzhau (místní část obce Rechenberg-Bienenmühle) proběhla česko-německá konference
zájmové skupiny Moldavská / Freiberská dráha.
Sešli se na ní zástupci obcí, měst, spolků, sdružení z obou části Euroregionu Krušnohoří, ale i
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální konzulka v Drážďanech JUDr. Markéta
Meissnerová, poslankyně Spolkového sněmu SRN Veronika Bellmann, a mnoho dalších
významných osobností z ministerstev obou zemí. Na konferenci v Holzhau 28. března
vyjádřili všichni podporu obnovení železničního spojení Most – Freiberg s dostavbou
chybějícího úseku na saské straně, to stvrdili podpisem memoranda.

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří
Místem jednání valné hromady se stal 29. března 2019 Červený Hrádek u Jirkova.
Nejdůležitějším bodem byla volba členů rady. Zvoleni byli tito zástupci okresů:
Chomutovsko: Mgr. Jan Mareš - Chomutov, Ing. Štefan Drozd - Klášterec, Mgr. Darina
Kováčová - Jirkov, Mgr. Jan Losenický - Kadaň.
Mostecko: Ing. Vlastimil Vozka - Most, Petr Červenka - Meziboří, Jiří Mooz - Brandov
Lounsko: Mgr. Pavel Janda - Louny, Jaroslav Špička - Žatec, Mgr. Radek Reindl - Podbořany
Teplicko: Ing. Jiří Hlinka - Osek, Mgr. Zbyněk Šimbera - Duchcov
Litoměřicko: Mgr. Josef Seifert-Třebívlice
Po oficiálním jednání valné hromady se opět sešla rada a zvolila nové vedení euroregionu.
Předsedou Euroregionu Krušnohoří je zvolen Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupci jsou
Ing. Štefan Drozd a Mgr. Jan Mareš.
Jen nemnozí se mohou vykázat takovými
zkušenostmi z veřejné správy a politiky jako
Ing. Vozka – primátor Mostu, poslanec
Parlamentu ČR, krajský zastupitel a člen
celé řady dobrovolných sdružení. Navíc se
srdcem pro přeshraniční spolupráci a
partnerství měst.

Hallo! Ahoj! Cześć!
Přijďte 30. dubna a 1. května
2019 na česko-sasko-polské
pomezí a dozvíte se více o
svých evropských sousedech.
Již 15 let jsou Česko, Polsko a
Německo společně součástí
Evropské unie. A to je třeba
oslavit! Srdečně Vás zveme
na naši společnou výroční
akci.
3 programy – 3 země – 1
výroční akce
V úterý, 30. dubna 2019 od
12:00 do 18:30 hod.
Divadlo Gerharta
Hauptmanna, Theaterring 12,
02763 Zittau, www.g-h-t.de
A ve středu, 1. května 2019
od 14:00 do 18:00 pod širým
nebem, přímo v Trojzemí na

hranici mezi Českem, Německem a Polskem.
Všechny tři Společné sekretariáty přeshraničních kooperačních programů 2014–2020 Vás
srdečně zvou.
Program a další informace naleznete na stránkách jednotlivých přeshraničních kooperačních
programů 2014–2020:
• Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
www.sn-cz2020.eu
• Program spolupráce INTERREG Polsko – Svobodný stát Sasko
www.pl.plsn.eu
• Interreg V-A Česká republika – Polsko
www.cz-pl.eu

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
I nadále můžete zviditelnit společné výsledky programu:
Natočili jste Vy, účastníci nebo návštěvníci Vašeho projektu napínavé video o Vašem
projektu spolupráce? Máme o něj velký zájem!
Rádi zveřejníme Vaše projektová videa na našem kanálu YouTube ! Pošlete nám (např. přes
Úschovnu) své video na kontakt@sn-cz2020.eu spolu s krátkým textem o obsahu a autorovi
videa.
Propagujte spolu s námi přeshraniční spolupráci a její podporu. Na YouTube můžeme ukázat
úspěchy našeho programu mnoha divákům.
Pomozte nám přiblížit veřejnosti výsledky našeho programu. I k Vašemu projektu rádi
zveřejníme v sekci Financované projekty fotografie (prosíme o zaslání jména autora),
plánované akce a výsledky nebo prolinkujeme videa.
Výsledky filmové soutěže 2018
https://www.youtube.com/channel/UCruo3RaJRv9ue0kUgizumuQ/videos

Vznikne Česko-německá kuchařka
(DTPA/MT) PLAUEN: Lokální řídící výbor pro Fond malých projektů EÚS zasedající v Plesné
dal zelenou čtrnácti projektům českých a německých žadatelů, které budou podpořeny
z evropských peněz. Tyto projekty budou podporovat setkávání na česko-saské hranici.
Za všechny jmenujme např. projekt hasičů z Rittersgrünu a Nové Role.
Dlouhou tradici mají také projekty Německého ochranného svazu dětí z Aue-Schwarzenberg
a Základní školy Toužim. Cílem jejich nového projektu bude zhotovení česko-německé
kuchařky s oblíbenými recepty. K tomu je opět naplánován společný týden v Hollandheim ve
Waschleithe. Smíšené skupiny po osmi dětech mají společně pracovat pod vedením
německých a českých odborníků. Výsledky práce budou potom prezentovány na obou
školách.

Tipy na výlet
Cyklostezka Ohře
Délka trasy: 222 km (z toho v Karlovarském kraji 102 km)
Náročnost trasy: Na úseku Cheb - K. Vary je lehká trasa téměř bez převýšení
Povrch cest: Převážně asfalt, mezi Královským Poříčím a Svatošskými skálami je zpevněný
štěrk
Doprava: Do Karlových Varů vede po cyklostezce, zbytek po cestách s mírným provozem
Je vhodná pro: Všechny kategorie cyklistů, v úseku Cheb - K. Vary i pro rodiny s malými
dětmi
Cyklostezka Ohře prochází v Karlovarském kraji čtyřmi regiony:
Chebsko 24 km: Slapany (D) - Cheb - Mostov
Sokolovsko 28 km: Mostov - Sokolov - Loket
Karlovarsko 27 km: Loket - Karlovy Vary - Radošov
Ostrovsko 19 km: Radošov - Stráž - Lužný u Perštejna
www.cykloohre.cz

Kontakty:

www.euregio-egrensis.cz

Ing. Lubomír Kovář
jednatel

GSM: +420 603 516 159
e-mail: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz

Ing. Olga Křížová
projektová manažerka

GSM: +420 605 282 898
e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.cz

Ing. Roman Stratil
finanční manažer

GSM: +420 605 243 412
e-mail: roman.stratil@euregio-egrensis.cz

Jaroslava Koláříková
asistentka

GSM: +420 773 407 176
e-mail: asistentka@euregio-egrensis.cz

Partner sdružení

