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Představujeme členy EE 

 

Obec Olbramov 

 

Obec Olbramov je nejmenší obec na Tachovsku. Leží na trase 

Černošín – Konstantinovy Lázně. V současné době zde žije 

72 obyvatel, kteří jsou rozmístěni ve třech sídlech, v Olbramově, 

Kořenu a Zádubu. Ves Olbramov se poprvé zmiňuje v roce 1237 

jako sídlo bratří Oty a Bohuslava z Olbramova. Další zmínka 

pochází z roku 1361 a je spojena s Drzdéřem z Olbramova, předka 

Drzdéřů z Hrádku. Později byla ves rozdělena mezi zmíněného Drzdéře a pány 

z Volfštejna. V 16 století patřila část vsi k Třebeli a od roku 1711 k panství Trpísty, část k Cebivi a od roku 

1712 patří k Bezdružicím. V letech 1788 až do roku 1838 je součástí panství Trpísty a Třebel, které od roku 

1685 měli v držení Sinzendorfové. V letech 1874 – 1895 byli vrchností Kinští a nakonec do roku 1945 rytíř 

Vilém Kubinský. Jméno vsi Olbramov mělo v historii tuto podobu. V letech 1237 až 1788 v různé psané 

podobě Olbramov a od roku 1788 do 1945 Wolfersdorf. Dle jazykozpytců jméno Olbramov označuje 

Olbramův dvůr. Jméno Wolfersdofr se vyvinulo přesmyčkami z názvu Wolframsdorf (Wolfram znamená 

česky Olbram a dorf znamená ves). Jméno Wolfram se vykládá jako složené 

z částí Wolf (vlk) a Rabe (havran) tj. vlčí havran. Ves Kořen se v pramenech 

poprvé objevuje v roce 1379 jako příslušenství hradu Třebel, který v té 

době držel Ješek Kozíhlava z Pnětluk. V roce 1461 byl majitelem vsi Petr ze 

Švamberka. Později patřila ves k panství Brod nad Tichou v držení 

Plánských ze Žeberka. Ve vlastnictví vsi se pak postupně vystřídali od roku 

1605 páni Schirdingu, de Pricové, Braunové, Volfingárové, Le Breux 

a Benisko z Dobroslavi. V roce 1886 se setkáváme se zprávou že majitelé Kořene Hustolesovi si nechali 

vystavět “zámek ve smrkovém lese“. Je však jisté že to není první zámek 

vybudovaný v obci Kořen. Svědčí o tom i budova takzvaného starého zámku 

pocházející z 18. století i stavba kostela, který byl zasvěcen v roce 1793 

sv. Janu z Nepomuku. Před ním v obci stával kostelík starší, zasvěcený dnes 

již neznámému světci. Výklad místního jména Kořen je jasný, a to 

z adjektiva Kořenný tj. dvůr, nebo Kořenné, tj. místo. První zmínka 

o Zádubu pochází z roku 1227, kdy velmož Kojata Hrabišic odkázal svému 

služebníkovi Heřmanovi několik vsí a mezi nimi i Zádub. Další zmínka je z roku 1379 a připomíná několik 

držitelů vsi. V roce 1380 je jako držitel připomínán Jaroslav ze Zádubu. V roce 1402 je majitelem Otík  

ze Šontálu a na Zádubu. V roce 1611 – 1614 prodali Zádubští ze Šontálu Zádub pánům ze Švamberka.  

Od roku 1712 patří pak Zádub k panství Bezdružice. Vznik jména Zádub vzniklo z výrazu „za dubem“. 

K turistickým cílům obce patří socha sv. Rodiny obklopena památnými jírovci, najdete jí uprostřed návsi 

v Olbramově. Dále za návštěvu určitě stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého v Olbramově, kaple  

sv. Nepomuckého v Kořenu, židovský hřbitov v Kořenu a bezesporu také naučná stezka Kosí potok. Naučná 

stezka Kosí potok (Kosový potok) má 13 zastavení, v délce 8 km. Seznamuje s přírodou a historií údolí, 

které bylo vyhlášeno přírodním parkem. Stezka začíná u bývalé osady Caltov, na silnici Planá - Lestkov. 

Údolí Kosového potoka je kaňonovité. V okolí stezky se vyskytují vzácné rostliny, jako např. Prha chlumní, 

Prstnatec májový, Vstavač obecný, Vachta trojlistá a Devětsil lékařský.  
 

Autor článku a fotografií je obec Olbramov. 



Město Ostrov  
 

Ostrov se nachází mezi dvěma lázeňskými městy Karlovými Vary a Jáchymovem.           

Je vzdálen 11 km od německých hranic. Oblast leží v jihozápadní části Krušných hor.  

První zmínky o Ostrovu pochází z počátku 13. století. Původně poddanské město 

propůjčil král Přemysl Otakar I. 

Slávkovi z rodu Hrabišiců. V roce 

1272 se město dostalo do majetku krále Přemysla  

Otakara II. a Ostrov se tak stal královským komorním 

městem. První doložená písemná zmínka o Ostrově, jako  

o královském městě, pochází z listiny krále Jana 

Lucemburského z roku 1331. Ostrov se turistům otevírá 

zejména jako město plné památek. Tou nejstarší 

v Ostrově a celém Karlovarském kraji je románský kostel sv. Jakuba Většího z roku 1226. Turisticky 

vyhledávané cíle v Ostrově by se daly rozdělit do sedmi 

oblastí. Klášterní areál tzv. Posvátný okrsek nacházející se 

v historickém jádru města vedle Zámeckého parku. Jeho 

návštěvu by si neměl nechat ujít žádný milovník barokní 

architektury. Zde je nyní expozice Církevního umění 

a doprovodná výstava Zničené kostely. Dále Zámecký 

park – pro svou krásu kdysi zvaný osmý div světa a spolu 

s ním zámek. Původně gotický hrad přestavěl do 

renesančního zámku významný rod Šliků, jenž ostrovské panství vlastnil v 15. a 16. století. Dnes je zámek 

sídlem městského úřadu a informačního centra. Městské expozice tvoří čtvrtý výletní cíl. V zámku se 

nachází expozice rodu Šliků, expozice ostrovského 

porcelánu značky PULS, z kdysi slavné porcelánky Pfeiffer 

& Löwenstein Schlackenwerth a multimediální expozice 

Zámecká zahrada v proměnách času, která bývala 

inspirací pro řadu zahrad v Čechách i v Evropě. Pátým 

turistickým cílem je chráněná přírodní památka Lesopark 

Borecké rybníky s bohatou faunou i flórou, v jehož areálu 

je nově vybudované i discgolfové hřiště. Šestým tipem se 

stává lákadlo pro malé i velké - ostrovské Ekocentrum 

s více než 100 druhy zvířat vč. exotických jako je kajman, leguáni, želvy, ale i pavouci, plazi či ryby nebo 

papoušci. Sedmým turistickým cílem jsou tradiční a hojně navštěvované městské kulturní a společenské 

akce. Např. Den pro Ostrov, Klášterní slavnosti, Michaelská pouť, Dětský filmový a televizní festival  

Oty Hofmana či reprezentační ples Města Ostrova. Významnou a samostatnou kapitolou je tzv. nová část 

města vystavena v architektonickém stylu socialistickém realismu zvaném sorela, jehož dominantou je 

Mírové náměstí s nepřehlédnutelným Domem kultury. Padesátá léta minulého století připomíná 

i nedaleká Rudá věž smrti u Vykmanova, která se stala v roce 2019 součástí hornické krajiny zapsané  

na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Ostrov je ideálním výchozím bodem pro celou řadu pěších 

i cyklistických výletů různé náročnosti. Více info na www.ostrov.cz a www.icostrov.cz .  

 
Autor článku a fotografií je město Ostrov. 

http://www.ostrov.cz/
http://www.icostrov.cz/


Euregio Egrensis aktivně 

 

Generální konzulka Červenková v Marktredwitz 

 

Nová česká generální konzulka v Mnichově JUDr. Ivana Červenková zavítala na pozvání správce okresu 

Wunsiedel Petera Berka do Euregio Egrensis a města Marktredwitz. Na interní schůzce se členy prezidia 

Euregia byla diskutována různá témata přeshraniční spolupráce se zvláštním zaměřením na další 

prohlubování kontaktů mezi Bavorskem a Českou republikou na regionální úrovni. Starosta Oliver Weigel 

poté požádal generální konzulku o zápis do zlaté knihy města Marktredwitz a společně s Volkerem 

Dittmarem ji provedl Egerlandským muzeem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku generální konzulka Ivana Červenková při podpisu Zlaté knihy s primátorem Oliverem Weigelem (s řetězem úřadu) a prez identem 

Euregia Peterem Berkem (vlevo). Další účastníci (zprava doleva): ředitel muzea Volker Dittmar, Horst Geißel a Christine Eisa (další starostové 

města Marktredwitz), Klaus Hausel (městská rada), za prezidium Euregio správci okresu Roland Grillmeier (Tirschenreuth), Thomas Ebeling 

(Schwandorf) a Klaus Peter Söllner (Kulmbach), starostka Eva Döhla (Hof) a výkonný ředitel Euregio Harald Ehm. Foto: Bernhard Fischer, 

Egerlandské muzeum 

 

Interreg Česko - Sasko 2021-2027 spuštěn - na přeshraniční projekty 152 milionů  

 

(DTPA/MT) DRESDEN: V Ústí nad Labem byl 8. 12. dán symbolický startovní signál pro program "Interreg 

Česko - Sasko 2021-2027". Poté, co Evropská komise již na konci července program schválila a uvolnila 

prostředky ve výši 152 milionů eur na přeshraniční spolupráci, mohou nyní potenciální nositelé sasko-

českých projektů získat rady ohledně financování a připravit své projekty spolupráce. Stejně jako 

u předchozích programů musí financované projekty vyvíjet a realizovat společně kooperační partneři 

ze Saska a ČR. Žadateli mohou být například spolky a obce, ale také firmy, univerzity nebo úřady. 

Projektové žádosti je možné podávat Saské rozvojové bance od února 2023. Na saské straně se 

programová oblast programu Interreg rozšiřuje na okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, 

Mittelsachsen, Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz a také na bezokresní města 

Drážďany a Chemnitz. Na české straně patří do podporované oblasti Karlovarský kraj, Ústecký kraj 

a Liberecký kraj. 

https://www.euregio-egrensis.de/upload/IMG-8891-verkl-62213.jpg


Nová brožura "Přehled financování přeshraničních projektů v rámci programu 

INTERREG Svobodný stát Bavorsko-Česká republika 2014-2020" 

 

Jak vypadaly malé bavorsko-české projekty na konci dotačního období EU? Kolik opatření bylo provedeno 

v Horních Frankách a v Horní Falci, ale i v sousední zemi? Jaké dopady měla koronavirová pandemie  

na přeshraniční spolupráci? Ve své nejnovější publikaci Euregio Egrensis tyto otázky zkoumá a informuje 

o projektech financovaných z evropských fondů v letech 2016 až 2022. Bavorská pracovní skupina Euregio 

Egrensis měla na starosti správu tzv. dispozičního fondu pro přeshraniční opatření do 25 000 EUR jménem 

bavorského ministerstva hospodářství společně s Euregio Egrensis Čechy. Praktické příklady ukazují široké 

spektrum bavorsko-českých aktivit v posledních letech. Zároveň by to mělo být impulsem pro nové období 

financování. Kromě přehledu vyplacených finančních prostředků EU a realizovaných projektů brožura také 

graficky znázorňuje rozšíření projektu, které se stalo nezbytným v důsledku pandemie koronaviru. 
 

Navzdory negativním dopadům pandemie, v jejichž důsledku musela být řada setkávacích projektů 

zrušena, odložena nebo převedena do digitálních formátů, bylo realizováno 127 českých a 139 bavorských 

projektů. Na české straně bylo nositelům projektů vyplaceno více než 1,4 milionu EUR z prostředků 

programu INTERREG, na bavorské straně zatím více než 1,3 milionu EUR - peníze, které putovaly  

do regionu například obcím, klubům, školám nebo vzdělávacím institucím.  
 

Brožura byla vydána jako oboustranná brožura v němčině a češtině. Lze o ni zdarma požádat v kanceláři 

Euregia Egrensis. Popř. lze brožuru stáhnout na stránkách Euregia Egrensis.  

Odkaz na brožuru v češtině. 

Odkaz na brožuru v němčině. 
 

 

25 let výročí Fondu budoucnosti 
 

Dne 29. 12. 2022 to bylo přesně 25 let od vzniku Česko-německého fondu budoucnosti. Vznikl na základě 

Česko-německé deklarace z ledna 1997, pomocí které chtěly německá a česká vláda vytvořit pevnější 

základ pro vzájemné vztahy, které již neměly být zatíženy problémy minulosti. Díky Fondu se mohla česko-

německá spolupráce rozvinout z úrovně politických deklarací do živé reality v občanských společnostech 

obou zemí. Fond dnes každoročně podpoří stovky projektů z oblasti kultury, výměny mládeže či obnovy 

společného kulturního dědictví, v jejichž rámci se setkají a poznají tisíce lidí z obou zemí.  
 

Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti přes dvě miliardy korun na zhruba 12 tisíc projektů. Podporou 

pestré palety projektů přispívá Fond již čtvrt století velkou měrou k rozvoji občanské společnosti v obou 

zemích a ke zvyšování kvality česko-německých vztahů jako takových. V příštím období Česko-německý 

fond budoucnosti umožní realizaci celkem 111 nových česko-německých projektů. Správní rada Fondu  

za tímto účelem uvolnila finanční prostředky v celkové výši téměř 26,4 mil. Kč. Mezi nově schválenými 

projektovými záměry je 30 projektů z oblasti památkové péče, na které Fond poskytl celkem 9,8 mil. Kč. 

Vedle toho Fond podpořil desítku dalších česko-německých projektů v rámci svých mimořádných 

programů podpory Re-Start, Pomozme Ukrajině společně! a Začínáme!, které umožňují schválení  

ve zkráceném termínu. 
 

Zdroj: www.fondbudoucnosti.cz  

  

https://euregio-egrensis.cz/sites/default/files/dokumenty/Zaverecna_zprava_Dispozicniho_fondu_cestina_0.pdf
https://euregio-egrensis.cz/sites/default/files/dokumenty/Zaverecna_zprava_Dispozicniho_fondu_nemcina_0.pdf
https://fb.cz/udalosti/re-start-ii-2
https://fb.cz/aktuality/aktuality/pomozme-ukrajine-spolecne
https://fb.cz/udalosti/zaciname
http://www.fondbudoucnosti.cz/


Zajímavosti z česko-německého příhraničí 

 

Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb 
 
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se konalo jednání zástupců Zdravotnických záchranných služeb 

Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje s kolegy ze Saska. Právě se Saskem mají tyto kraje 

uzavřenou rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci, která zajišťuje usnadnění zásahů posádek 

zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) na příslušném státním území druhé strany. 
 

Setkání se zúčastnila také zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR, Ing. Kubicová, která představila 

oblasti úprav ve znění rámcové smlouvy. Snahou všech smluvních stran je především umožnění přejezdů 

posádek přes hranice daného státu i bez zažádání protistrany, což může zásadně zkrátit cestu posádky  

k zásahu a následně také cestu s pacientem do aktuálně nejbližšího zdravotnického zařízení. Jednalo se 

také o možnostech online komunikace mezi posádkami a operačními středisky.  V současné chvíli přijalo 

ministerstvo zdravotnictví protinávrhy z německé strany, které zapracuje a do konce roku zašle návrh 

úprav k odsouhlasení ministerstvu zdravotnictví do Berlína.  Pracovní část jednání obsahovala také 

seznámení se statistikami výjezdů ZZS jednotlivých krajů v rámci přeshraniční spolupráce za rok 2022 

a jejich vyhodnocení. V programu byla zařazena také prezentace programu Babylon 2, který již využívá  

pro přeshraniční spolupráci ZZS Plzeňského kraje s Bavorskem. Na modelové situaci byla demonstrována 

ukázka postupu v případě potřeby využití programu pro spolupráci s kolegy z Německa, a to v českém 

i německém jazyce. Součástí pravidelného pracovního setkání byla také prohlídka prostor výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.   
 

Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz  

 
 

Česko-německá novinářská cena 2022 udělena 
 

(Praha/Bamberk) Česko-německý fond budoucnosti 11. listopadu 2022 večer udílel v německém 

Bamberku na severu Bavorska Česko-německou novinářskou cenu 2022. V rámci slavnostní inscenace         

v historické budově bývalé bamberské elektrárny bylo za přítomnosti řady novinářů, čestných hostů 

a široké veřejnosti z obou zemí osmi cenami oceněno celkem osm českých a německých autorů. V živém 

přenosu mohli předávání cen sledovat nejen přítomní hosté, ale i televizní diváci v obou zemích.  Přenos 

slavnostního večera nabídla na své online platformě kupříkladu německá televizní stanice MDR.  
 

Česko-německou novinářskou cenou reaguje Česko-německý fond budoucnosti na poptávku po kvalitním, 

nezávislém a objektivním zpravodajství o dění v sousední zemi, o jeho příčinách a souvislostech.                     

Již sedmým rokem vyznamenává novináře, kteří nad rámec běžného zpravodajství vyhledávají témata, lidi 

a příběhy, které dovedou veřejnosti přiblížit sousední zemi a její obyvatele. Oceněny jsou nejlepší české 

a německé příspěvky v kategoriích text, audio a multimédia. Zvláštní cenou Mileny Jesenské jsou nadto 

oceněny aktuální příspěvky zabývající se občanskou odvahou, porozuměním či tolerancí. Vítězství 

v jednotlivých kategoriích je spojeno s finanční odměnou ve výši 2000 EUR. Čestným oceněním  

za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost jsou oceněni novináři a novinářky, kteří dlouhodobě 

a mimořádným způsobem informují veřejnost o sousední zemi, respektive o společném soužití Čechů 

a Němců v Evropě. 
 

Zdroj: www.fondbudoucnosti.cz  

http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.fondbudoucnosti.cz/


V krušnohorských Abertamech bylo otevřeno nové muzeum 
 

Zajímavou novinkou ve městě Abertamy je otevření muzea. 

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout expozice rukavičkářství, 

hornictví a multimediální část se "strojem času". Součástí 

rukavičkářské expozice jsou nejen speciální šicí stroje a další 

nástroje určené k výrobě rukavic, ale i historické kožené 

rukavice z místní produkce. Další informace k historii 

rukavičkářského řemesla, které mělo v Abertamech tradici 

trvající sto padesát let, se návštěvníci dozví z informačních 

panelů  či od průvodce. V určitých termínech je možné vidět 

rukavičkáře a šičky při práci v plně vybavené rukavičkářské 

dílně. V expozici hornictví je k vidění rozsáhlá mineralogická 

sbírka z Jáchymovska, Černá komora a návštěvníci zde mohou získat další informace o vzniku Abertam 

a jejich hornické minulosti. Muzeum nabízí také cestu do hlubin času. Stroj času přenese zájemce do doby 

stříbrné, cínové či časů uranové horečky. Celý projekt „Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu 

a Abertamech – dobové svědectví Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ je realizován 

z finančních prostředků Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko 2014  - 2020  -  opatření Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje 

kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů. Do prostor nového muzea 

bylo zároveň přemístěno i Turistické informační centrum. Další informace k otvírací době a cenám 

vstupného jsou uvedeny na webových stránkách města.  
 

Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz   

 

 

Otevření nové expozice v Plesné 
 

Dne 1. 12. 2022 se konalo slavnostní otevření nové expozice v Plesné věnované historii soužití Čechů 

a Němců na Chebsku. Partnerem projektu podpořeného z Cíle 

EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 je 

město Erbendorf.  

V bývalé  textilní továrně Tosta, která se nachází v centru města 

a od roku 1993 chátrala, byla vytvořena expozice, která 

představuje historii města a jeho německých a českých 

obyvatel v průběhu 

let. Velmi poutavě 

je zde zdokumentován vznik Československa, nástup 

národního socialismu, vyhnání asi padesáti českých obyvatel 

z města, druhá světová válka a odsun německého 

obyvatelstva, osídlování vylidněných oblastí a život za železnou 

oponou. Z hesenského Eichenzellu, kde po druhé světové válce 

našlo útočiště více než 500 vysídlenců z Plesné (Fleißenu), 

přišel nápad na zřízení muzea historie tohoto městečka a prázdná továrna se nabízela jako ideální místo. 

foto:www.mesto-abertamy.cz 

https://www.mesto-abertamy.cz/turista/muzeum-abertamy/
http://www.kr-karlovarsky.cz/


Některé budovy byly zbourány nebo přestavěny, jiné zůstaly a nyní slouží jako výstavní prostory. Tovární 

komín, výrazná dominanta městečka, zůstal zachován.  

Slavnostního otevření expozice v Plesné se účastnilo mnoho zajímavých hostů: z Erbendorfu přijel starosta 

Johannes Reger a jeho předchůdce Hans Donko, kteří poděkovali za přátelskou a velmi úspěšnou 

spolupráci. Petra Ernstberger, výkonná ředitelka Česko-

německého fondu budoucnosti, vyjádřila obdiv nad tím, co zde 

bylo vytvořeno nikoli „shora“, ale samotnými občany a příkladně 

realizováno. Raimund Paleczek, předseda Sudetoněmeckého 

muzea v Mnichově, který nové muzeum podpořil četnými 

zápůjčkami, byl nadšen možností dokumentovat historii 

„na místě“. Joachim Bohl z Eichenzellu v Hesensku společně 

s  bývalým starostou Dieterem Kolbem, ředitelka Chebského 

muzea a spousta dalších partnerů, kteří spolupracovali na vytvoření expozice. Díky této expozici se také 

již navázala spolupráce s Pamětí národa, která bude s městem spolupracovat na rozšiřování této expozice. 

Otevření pro návštěvníky je plánováno od 1. 4. 2023. 
 

Autorem fotografií je p. Jochen Neumann 

 

 

Tipy na výlet 

 

Ochutnejte vodu ze Studánky lásky, pomáhá zamilovaným i nemocným 
 

Milenci, kteří se ze Studánky lásky napili, se o svoji lásku nemusí bát. Dle pověry, 

která se k vývěru minerálního pramene nacházejícího se v malebném údolí 

potoka Hadovka nedaleko Strahova váže, jim nikdy nevyhasne. Prověřit 

pravdivost oblíbené legendy mohou turisté, kteří se vypraví na asi 

7,5 kilometrovou Naučnou stezku Ke studánce lásky. 

Stezka začíná i končí v Konstantinových Lázních a chutná sirovodíková minerálka, 

kterou citlivější nosy ucítí již na několik metrů od vývěru, je jejím třetím 

zastavením. K posezení a klidnému okoštování lahodného pramene či 

k odpočinku se nabízí vybudovaný krytý přístřešek. Nepříliš zdatní turisté mohou 

ke zdroji "čarovného" moku vyrazit také po červené turistické značce, kdy je možno zanechat automobil 

u silnice mezi Kokašicemi a Strahovem, případně dojít krátkou procházkou od vlakové zastávky Strahov. 

Obavy z požití vody jsou zbytečné. Zdejší minerální prameny jsou vyhlášené 

svými účinky a běžně jsou používány k léčbě kardiovaskulárních chorob 

v nedalekých Konstantinových Lázních, kam se se svými srdečními problémy 

přijíždí ročně léčit tisíce pacientů. Zdejší lokalita neláká pouze zamilované, ale též 

milovníky železnic. Jen pár desítek metrů od studánky stojí technická zajímavost. 

V těchto místech, kde železniční trať z Pňovan do Bezdružic překlenuje Hadovku, byl v roce 

1901 dobudován jednoobloukový most, na jehož stavbě se podíleli především kameničtí mistři z Itálie a 

Švýcarska. U jeho paty je dodnes k vidění nádrž, z níž parní lokomotivy doplňovaly v průběhu cesty vodu 

potřebnou k provozu.  
 

zdroj: www.tachovsky.denik.cz  

http://www.tachovsky.denik.cz/


Rozhledna Havran 
 

Nejvyšší vrchol celého Tachovska s nově zrekonstruovanou rozhlednou je jedním z nejoblíbenějších míst 

v hlubokých příhraničních lesích. Havran (894 m n. m.) je bývalé stanoviště radiotechnického průzkumu 

Zpravodajské správy Československé lidové armády v době studené 

války. Vrchol Havranu měl důležitou strategickou polohu uprostřed 

neprostupných příhraničních hvozdů Železné opony a nacházel se 

v pásmu, o jehož existenci veřejnost prakticky nic nevěděla. 
 

Havran se svou rozhlednou je vděčným výletním cílem v jakémkoliv 

ročním období. Klid okolních lesů vám dovolí nerušeně rozjímat 

a snad každému se na chvíli zatají dech z úžasného výhledu 

z rozhledny. Do všech stran kolem Havranu se rozprostírá členitá lesnatá krajina. 

Mezi významnými kopci uvidíte třeba Přimdu, Dyleň nebo německý Flossenbürg. 

Při dobré viditelnosti pak zahlédnete i Slavkovský les, Šumavu nebo daleké Alpy. 

Havran sehrál důležitou roli při odposlouchávání západu za Studené války. Věž 

byla plná odposlouchávacích zařízení včetně pasivního radaru, který sledoval na 

velkou vzdálenost dění ve vzdušném prostoru. Krátce poté, co byl Havran po 

roce 1989 opuštěn, začaly vojenské budovy rychle chátrat. Času pomohli také 

lidé, kteří značné množství materiálu odvezli pryč a urychlili tak zkázu celého 

komplexu. Až záchranné práce v roce 2013 umožnili znovuotevřít toto výjimečné 

místo veřejnosti. Vydejte se tichou krajinou hlubokých lesů, zaniklých skláren a osad. Zanechte za sebou 

starosti všedního dne a vystoupejte až na vrchol Havran, kde se vám otevře úžasný výhled na okolní svět. 

http://rozhlednahavran.cz/web/ 
 

zdroj: https://www.tachov-mesto.cz/havran-rozhledna-vrchol.html 
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Kontakty:   www.euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Lubomír Kovář  Tel.: +420 603 516 159 

jednatel   e-mail: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Olga Křížová   Tel.: +420 605 282 898 

projektová manažerka e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Roman Stratil  Tel.: +420 605 243 412 

finanční manažer  e-mail: roman.stratil@euregio-egrensis.cz 

 

Bc. Hana Rovenská  Tel.: +420 773 407 176 

asistentka   e-mail: asistentka@euregio-egrensis.cz  
 

www.euregio-egrensis.cz 

Partner sdružení  
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