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Prolog-Trek 1 (7 km)

 

Heinrich Mattoni (1830-1910)
Podnikatel, vizionář a příznivce moderních technologií a také asi nejznámější rodák
z Karlových Varů.
Pocházel z české větve italského rodu. Narodil se v Karlových Varech a díky otci,
který byl obecním radou se mu dostalo vynikajícího vzdělaní. Po skončení studií 12
let pracoval jako účetní a obchodní zástupce několika firem z Vídně a Hamburku. V
roce 1856 si pronajal expedici Karlovarské minerální vody a brzy dosáhl velkého
odbytu. V roce 1867 si pronajal expedici vody z Ottova pramene v obci Kyselka. Do
té doby se voda stáčela do hliněných nádob, Mattoni využil nástupu pásové výroby
skleněných lahví a svou vodu začal stáčet do nich. Nemalé prostředky investoval
také do reklamy, a tak nové lahve opatřil papírovou etiketou s červenou orlicí,
znakem roku Mattoni. Odbyt minerální vody i společenská prestiž Mattoniho
stoupala. Císař František Josef ho povýšil do šlechtického stavu a také c. a k.
dvorním dodavatelem. Exportoval nejen po Evropě, ale i do Severní a Jižní Ameriky.
Oženil se s Vilemínou Knoll, se kterou měl 7-8 dětí (zdroje se lisi).
Za zisk nakonec cele panství Kyselka odkoupil od Černínů z Chudenic a celé je
přebudoval a modernizoval. Postavil zde novou kolonádu, sanatoria, hotely,
promenády, restaurace, rozhlednu, pamatoval i na kapli, lanovou dráhu a vodní
elektrárnu. A samozřejmě vlastní sídlo, velkolepou vilu Mattoni. Kvůli stále většímu
odbytu postavil z Vojkovic do Kyselky vlastní železnici. Po Mattoniho smrti jeho
dědicové provozovali podnik až do 2. sv. války.

PKyselka (Giesshübl)
Zdejší léčivé prameny byly známy už v 16. století. V 18. století začal majitel panství
hrabě Stiebar z Buttenheimu stáčet vodu do hliněných lahví vyvážet do Vídně a
Prahy.
První lázeňské budovy tu byly postaveny v 19. století Wilhelmem von Neubergem.
V roce 1852 sem přijel na návštěvu řecký král Otto I., po němž je pojmenováno
hlavní vřídlo.
V roce 1873 celé lázně Kyselka kupuje Mattoni a dále zde rozvíjí stáčení vody i
samotné lázeňství. Nechává vystavět krásné lázeňské objekty s dekorativně
vyřezávanými a hrázděnými konstrukcemi. Provozuje se zde hlavně vodoléčba,
pitná a pohybová kúra (vybudováno zde bylo na 12 km lázeňských vycházkových
tras). Dědicové drželi panství Kyselka až do druhé světové války.
Po 2. Světové válce se z lázní na čas stalo uprchlické centrum pro děti z Řecka,
které utíkaly před občanskou válkou, a poté dětské sanatorium pro děti z
průmyslových oblastí severních Čech. Do budov areálu se neinvestovalo, ale
alespoň se udržovaly v chodu. Po revoluci proběhla nepovedená privatizace, kdy se
majetek rozdělil na samotné lázně a stáčírnu. Lázně vystřídaly mnoho pochybných
majitelů. Za tu dobu chátraly, prameny vyvěraly přímo v ruinách a voda tekla do
základů, nikdo do nich neinvestoval.
Po velkém tlaku laické i odborné veřejnosti, poslední vlastník, firma RIS, vložila
budovy v roce 2013 do majetku obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.
Zbytek budov vlastní firma Mattoni 1893 a opakovaně se snažila o vyjmutí budov z
památkové péče. Společnost Lázně Kyselka se v rámci svých finančních možností
snaží zachránit a zrekonstruovat všechny budovy, nicméně opravy postupují
pomalu.



CP1
Altán u Loschnerova pavilonu-Josef Vilém svobodný pán z Löschneru
(1809-1888) byl český dětský lékař a balneolog (balneologi je nauka o
léčivých pramenech a lázeňství) a osobní lékař císaře Frantiska Josefa I.
Zasadil se o založení nové dětské nemocnice na Karlově náměstí v Praze.
S Mattonim ho spojovalo přátelství a podobný pohled na svět. Zastával
funkci jeho odborného poradce v oblasti lázeňství. Na jeden akademický
rok se stal rektorem Karlovy uneverzity v Praze. V roce 1870 byl za
službu vlasti a císaři povýšen do šlechtického stavu a koupil zámek ve
Velichově. Ve Velichově je pohřbenv rodinné hrobce s erbem a jeho
osobním heslem „Semper paratus“ (Vždy připraven). V Loschnerově
pavilonu je dnes Mattoniho muzeum.

CP2
Kaple sv. Anny-Pseudorománskou kapli sv. Anny nechala vystavět v
roce 1884 hraběnka Anna Nostitz-Rieneck z vděčnosti za své uzdravení
zdejšími prameny. Kapli hojně navštěvoval Heinrich Mattoni, který se zde
denně modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla
tuberkulózu.

CP3
Rozhledna Bučina nahoře – Kamenná rozhledna byla postavena
Heinrichem Mattonim. V 50. letech 20. století byla také využívána jako
vojenská pozorovatelna. Po druhé světové válce se rozhledna
neudržovala a pomalu chátrala. Na konci 20. století se o objektu mluvilo
jako o nejzchátralejší rozhledně v České republice. V roce 2016 pak
společnost Vojenské lesy a statky ČR, s.p. provedla zásadní rekonstrukci
rozhledny a k revitalizaci okolí.

 
CP4 
Přístřešek Jindřichovo sedátko – Původní altán byl vybudován 1880 v
romantickém švýcarském stylu. V roce 2017 byl zrekonstruován podle
dobových fotografií, protože z původní stavba se nedochovala.

CP5
Ottův pramen – Ottův pramen je jeden ze dvou minerálních zásaditých
pramenů v Kyselce. Pramení v kopci nad řekou Ohří, kde nechal Heinrich
Mattoni vystavět tzv. Ottovu kolonádu (Ottův pavilon). Pokračuje do
pítka pod pavilonem a dále stružkou až do řeky Ohře. Je pojmenován po
řeckém králi Otovi I., který Kyselku v roce 1852 navštívil. Předtím se
jmenoval Bukovská kyselka. Ottův pramen je též jímán a potrubím veden
do stáčírny Karlovarských minerálních vod, kde je zbaven železa, smísen
s dalšími prameny a prodáván pod značkou Mattoni. Dnešní minerální
voda Mattoni tak, na rozdíl od té stáčené Heinrichem Mattonim,
obsahuje pouze stopové množství Ottova pramene.
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CP6
Lesní kaple – Otevřenou výletní kapli, zvanou Lesní kaple, nechal
vystavět ve 40. letech 19. století majitel zdejších lázní baron Wilhelm von
Neuberg. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně
chátrala. V roce 2008 proběhla celková rekonstrukce.

CP7
Jindřichův pramen – Jindřichův pramen je tak trochu ve stínu
"slavnějšího" Ottova pramene. Byl pojmenován po Heinrichovi
(Jindřichovi) Mattonim a je volně přístupný v suterénu domu č. 95 s
vlastním vchodem. Má podobné chemické složení jako Ottův pramen,
ale obsahuje méně CO2 a má nižší mineralizaci.

CP8
Zaniklá kaple sv. Josefa – Pseudorománskou pohřební kapli sv. Josefa
nechaly vystavět patrně na počátku 20. století řeholnice Kongregace
Milosrdných sester svatého Kříže z místního kláštera v lese nedaleko
dnešního kempu jižně od vsi Radošov (Rodisfort). Po roce 1945 však
přestala být kaple udržována a postupně chátrala, interiér hrobky byl
vyrabován. Místní žáci přinesli jednou z hrobky do školy lidské kosti.
Podle pověsti měla z kaple vést podzemní tajná chodba do bývalého
kláštera. Někdy na počátku padesátých let 20. století byly pozemky v
okolí kaple na katastru Radošova zabrány do nově vzniklého Vojenského
újezdu Hradiště. Během 2. poloviny 20. století byla následně hrobka z
důvodu havarijního stavu pobořena. V posledních letech byly trosky
kaple vyčištěny, prostor krypty vyvezen a dochované kamenné prvky
seskládány po obvodu objektu.

Kánoe 1, (33 km)
Řeka Ohře – Ohře (někdy také Ohara, Oharka, německy Eger) pramení v Německu ve spolkové zemi Bavorsko.
Dolní část řeky Ohře se zformovala až během čtvrtohor. Původně Ohře tekla údolím dnešní řeky Bíliny. Názvy
Ohře i Ohara patrně vzešly z jejího keltského pojmenování Agara (Ag znamená losos, Ara znamená tekoucí voda).
Tomu odpovídá i její německý název Eger. Někdy se však význam keltského názvu Agara vykládá jako měsíční
řeka. Jiná teorie přisuzuje původnímu keltskému nebo předkeltskému jménu významy jako hbitost a bystrost. Její
tok je dlouhý 316 km, z toho 246,55 km se nachází na území České republiky. V Ohři žije prý od nepaměti
tajemná vodní víla Egeria. Slované jí v dávných dobách dávali jméno Oharka. V říční tůni obývala křišťálový palác
hluboko pod hladinou. Řeka Ohře každoročně způsobovala řadu vážných neštěstí a záplav. Lidé věřili, že je
působí vodní víla Egeria, která je, podle čarodějných knih, přivolává.

Trek 2  (45 km) + skalní lezení 

CP12 
Vrchol Úhošť- Úhošť je vrch v Doupovských horách, měří 593 m.n.m.
Někteří historici ho považovali za místo, kde se v roce 631 odehrála bitva
mezi Sámovým kmenovým svazem a Franskou říší, zvaná bitva u
Wogastisburgu. Nikdy ale nebyly nalezeny žádné archeologické artefakty,
které by to potvrzovaly. Od středověku až do roku 1950 stála na
vrcholové plošině vesnice.

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvart%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9


CP13
Zřícenina hradu Egerberg – gotický hrad byl založen někdy v 13. nebo
14. století. Neznáme jeho přesnou podobu, nicméně podle
archeologických nálezů to byl hrad ve své době velmi moderní. V 15.
století už ztratil význam a začal chátrat

CP14
zřícenina hradu Šumburk, hlavní věž Gotický hrad byl založen v první
polovině 15. století pány ze Šumburka. Později se majitelé hradu často
střídali. Ve druhé polovině 16. století na něm však už nikdo nesídlil a
chátrající hrad již nebyl po velkém požáru opraven. Ke hradu patřil také
hospodářský dvůr, u kterého se postupně rozrostla zaniklá osada
Šumná. V době vzniku hradu se rychle rozvíjely palné zbraně, a proto byl
za staveniště hradu zvolen vrchol osamoceného kopce, který nebylo
možné ohrozit palbou z děl. V nádvorní zdi se dochovaly kanály
teplovzdušného topení. Poloha vyhřívací pece je neznámá, ale je možné,
že stávala v místnosti s výrazně sníženou úrovní podlahy poblíž brány.

CP16
Pramen Korunní Kyselka-Korunní minerálka je celosvětově proslulá
skvělá minerální voda. Pramení několik desítek či stovek metrů pod
zemí v oblasti Doupovských hor. Kromě zásahů shůry není již lidmi dále
upravována, tudíž v ní zůstane vše, čím ji příroda obdarovala. Počátky
Korunní kyselky sahají k roku 1876, kdy byl objeven v menší vesnici
Krondorf pramen zajímavé chuti. Následné zkoumání poukázalo také na
léčivé vlastnosti objevené kyselky. To vedlo k založení firmy a lahvovaná
kyselka se začala prodávat po celém Rakousko-Uhersku, ale i v dalších
státech. I dnes si ji můžete koupit v obchodech.

CP17
Zřícenina hradu Himmelstein,hrad si nechal pravděpodobně za
husitských válek postavit Vilém z Ilburka. Za Šliků (po roce 1528) byl
zanedbáván a roku 1574 je uváděn již jako pustý. Dochován je suterén
obytné věže s přilehlou hradbou, torzo paláce a 1. brány a zbytky
parkánové hradby.

CP18
Vysílač. V blízkosti vysílače se nachází pravěké hradiště Stengelberg.
Lokalita leží na vrchu Košťál a proto se také tak někdy nazývá. Hradiště
bylo vybudováno na místě, které je dnes v těsné blízkosti řeky Ohře. Ta
obtéká jeho jižní a severozápadní část a vytváří zde dlouhý a výrazný
meandr.
 Archeologický materiál zde nalezený stačil pro určení lokality a její
datování do mladší doby bronzové. Bylo zde nalezeno 21 fragmentů
keramických nádob a mazanic. Podle jednoho zlomku keramiky se
hradiště datuje do období popelnicových polí, patrně doba knovízská,
halštatské. Hradiště však bylo využíváno i v raném středověku.
Podrobný archeologický výzkum na této lokalitě nebyl nikdy prováděn.



Bike 1 (90 km)
CP20 
Hřbitov-Doupovské Hradiště – hřbitov byl založen v roce 1892 poté,
co přestávala ve 2. polovině 19. století dostačovat rozloha původního
hřbitova, rozkládajícího se kolem farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie.
Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové
války byl hřbitov opuštěn a po následném začlenění vsi do nově
vzniklého vojenského újezdu v roce 1954 byl ponechán svému osudu v
nepřístupné oblasti. Celá plocha hřbitova následně zcela zarostla
neprostupnými křovinami a vzrostlými stromy. Po částečném
zpřístupnění oblasti na počátku 21. století byly nápisové desky, plastiky
i samotné náhrobky systematicky devastovány nejrůznějšími vandaly.
Od roku 2016 se několik nadšenců snaží zachránit nejen hřbitov, ale i
blízký kostel Nanebevzetí Panny Marie.

CP21
Křižovatka - Vojenský újezd Hradiště se nachází v Doupovských
horách, přibližně mezi městy Karlovy Vary, Bochov, Kadaň a Podbořany.
Má plochu 280,8 km², je tedy největším vojenským újezdem v České
republice. VVP Hradiště byl zřízen v roce 1953, byla zbořena řada obcí a
zničeno mnoho památek. Z větší části vznikl na území tehdejšího
okresu Kadaň. Na území újezdu se dříve nacházelo přes 20 obcí z nichž
některé byly zcela zničeny a některé byly obnoveny po částečném
zpřístupnění vojenského újezdu v roce 2005. Na území újezdu je přísný
zákaz vstupu. Doupovské hory mají velkou přírodní hodnotu, která je
zachovaná i kvůli jejich nepřístupnosti.

CP22
Zřícenina hradu Andělská hora – vyhlídka věž – hrad z 15. století,
často měnil majitele. Roku 1622 koupil Andělskou Horu s nedalekým
Hartenštejnem a Činovem od královské komory císařský rada Heřman
Černín z Chudenic, který zde ale nežil. Za třicetileté války v roce 1635
obsadili a vydrancovali hrad Švédové a hrad byl pouze udržován. Jeho
zkázu dovršil velký požár v roce 1718 a hrad je od té doby
neobyvatelný. Radnice obce Andělská Hora připravuje projekt, v jehož
rámci mají na hradě proběhnout záchranné a konzervační práce.
Dosud však není zřejmé, kdo bude jeho majitelem – nejsou totiž
vyřešené restituční nároky Černínů, kteří se o něj přihlásili.

CP23
Zřícenina kostela sv. Linharta – Nejstarší církevní stavbou na území
lázeňského města Karlovy Vary je původně opevněný pozdně románský
kostel sv. Linharta. Kostel se hřbitovem stojící na malém skalnatém
návrší nad dnes již zcela zaniklou středověkou vsí Obora (Thiergarten)
na území loketské královské lovecké obory se poprvé připomíná již v
roce 1246. Zánik kostela pak souvisí se založením Karlových Varů,
postupným vylidněním vsi a ztrátou významu celého místa na konci 15.
století. Kostel byl poté ponechán svému osudu a postupně chátral.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doupovsk%C3%A9_hory
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CP24
Vyhlídka-hrad Loket – Goticko-románský hrad Loket byl založen v
první polovině 13. století. Na jeho místě se nacházelo staré slovanské
hradiště zvané Starý Loket. Hrad byl po svém postavení oporou králi
Václavovi I. proti jeho synu Přemyslovi. Když se však Přemysl stal sám
králem, zřídil kolem Lokte léna, o která se staral jeho zástupce loketský
purkrabí. Tato léna propůjčoval německým pánům a rytířům za
vojenskou pomoc v kraji. V době husitských válek v 15. století se husité
pokoušeli hrad dobýt, ovšem bez úspěchu. V 1434 zastavil král Zikmund
hrad Loket s městem a další okolní panství svému kancléři Kašparu
Šlikovi.
Mocenský vzestup a spojení s evangelickými stavy přivedly Šliky do
konfliktu s královskou mocí. Po prohrané válce jim král jejich panství
(předně Loket a Jáchymov) zkonfiskoval. Za třicetileté války dobyli Loket
Švédové a vyplenili ho. Město i hrad Loket začaly potom upadat. Až do
roku 1948 bylo na hradě státní vězení. 
Na loketském hradě je vystaven pozůstatek největšího známého
meteoritu, který dopadl na území nynější České republiky. Měl
dopadnout na nádvoří hradu v srpnu roku 1422 a údajně vážil kolem
107 kg a byl velký jako koňská hlava. V roce 1812 byl rozřezán a jeho
kusy uloženy v muzeu ve Vídni a Praze.

Trek 3 (22 km)
CP28
Lesní kaple – cestou k další kontrole se nachází množství tajuplných
jeskyněk. Tato opuštěná obydlí a chodby jsou památkou na jejich dávné
obyvatele. Byli jimi mírumilovní skřítci, kteří zde, na území Doupovských
hor, střežili velký poklad. S lidmi z okolních vesnic žili v dobrém a jako
neviditelní pomocníci jim pomáhali s každodenní tvrdou prací. Za to
požadovali od hospodářů jen trochu jídla. Časem ale sedláci začali být
nenasytní a lakomí a skřítkům již nepřáli. Chléb dříve určený skřítkům
raději snědli sami. Kromě toho byl odvěký klid lesů narušen vyzváněním
zvonu kostela ve Svatoboru. Proto se národ skřítků rozhodl odejít z
tohoto kraje. Jednoho dne tedy přišel král skřítků k převozníkovi přes
řeku Ohři v Dubině a poprosil ho, jestli by nepřevezl jeho početný národ
přes řeku. Převozník souhlasil a celý den vozil neviditelné skřítky z
jednoho břehu na druhý. Když za soumraku převezl poslední skřítky,
král ho odměnil zlatem. Také se zeptal, jestli chce být poslední, kdo zde
spatří jeho národ. Převozník chtěl, neboť byl zvědav, kolik skřítků
převezl. Král zvolal: "Klobouky dolů!". V té chvíli převozník užasl - na
louce spatřil několik tisíc skřítků. Poté se s ním král rozloučil, skřítkové
mu zamávali a vydali se s těžkým nákladem směrem ke Krušným
horám. Od té doby již skřítky nikdo nespatřil.

CP29
Šemnická skála. Místu se původně říkalo Panenský skok. Současný
název se ujal až v 19. století. Vrchol skály v minulosti zdobil kříž na
památku dívky, která tam podle pověsti uprchla před krutým pánem,
aby si ho nemusela vzít za muže, a předstírala skok ze skály. Onen pán
pak prý ze skály spadl.
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CP30
Ottova vyhlídka – Jedním z častých návštěvníků města Karlovy Vary byl
první řecký král po osvobození Řecka z turecké nadvlády v roce 1830,
mladší syn bavorského krále Ludvíka I. z rudolfínské linie rodu
Wittelsbachů Otto I. (1815-1867). Výšina byla jeho oblíbeným místem, a
tak ji nechali radní se souhlasem Otty I. přejmenovat na Ottovu výšinu
(König Otto’s Höhe) a na jejím vrcholu vztyčili pamětní sloup.

CP31
Vyhlídka Petra Velikého – V listopadu roku 1712 vyjel na výšinu
během své druhé návštěvy v lázních v rámci sázky na neosedlaném koni
ruský car Petr I. Na vrchol kopce nevedla tehdy ještě žádná cesta a car
musel údajně šplhat od Vřídla skalnatým terénem, což byl obdivuhodný
výkon. Na důkaz svého úspěchu vyryl tehdy car do dřevěného kříže,
který zde stával, vlastní iniciály.
 Někdy poté byl vrcholek skály, nazvaný Petrova výšina, upraven ve
vyhlídku a zpřístupněn lázeňským hostům a výletníkům. V roce 1877
byla na skále pod vyhlídkou osazena busta Petra Velikého. Roku 2011
prošel kamenný vyhlídkový ochoz celkovou rekonstrukcí.

CP32
Vyhlídka Rusalčina hata - Chata Rusalka je dřevěný vyhlídkový altán
umístěný v nadmořské výšce 554 metrů ve svahu nad levým břehem
řeky Teplé v lázeňských lesích jihozápadně od města Karlovy Vary.
Původní vyhlídka byla zřízena hrabětem Janem Rudolfem Chotkem v
roce 1810 a nesla název Belvedere.

CP33
Jeskyně pod Lesmistrovou cestou – Malá jeskyně s obtížnějším
přístupem. Ve skutečnosti se jedná o starou štolu. Délka štoly je zhruba
12 metrů.

Kánoe 2, (17 km)
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Bike 2  (80 km) + modrý single track Azur

CP37
Horní hrad - pod mostem – je hrad z druhé poloviny 13. století přestavěný
na zámek. V 16. století se dostal do rukou mocného rodu Šliků. Ti ho po
požáru (kolem roku 1600) nechali nákladně přestavět z původní gotické do
nové renesanční podoby. Podle dochovaných zpráv z té doby byl na zámku
vybudován i pivovar. V této době je také rozšířen zámecký sad, hospodářství
a postaven dřevěný vodovod. Dalším velkým rodem, který hrad držel až do
roku 1945, byli Buquoyové. Během druhé světové války byl využíván jako
středisko Hitlerjugend. Po válce byl zabaven a připadl do správy
československého státu. V roce 1947 byl po rekonstrukci využíván jako
rekreační středisko jáchymovských dolů. Později, do roku 1958, zde zase
sídlil záchytný dětský domov. Od té doby nebyl využíván a chátral. V letech
roce 2000 koupil hrad a zámek současný majitel – Pavel Palacký. Od té doby
pracuje s neustále se rozrůstající skupinou lidí na obnově hradu a zámku a
jeho využití jako kulturně-turistického objektu.

CP38
Kaple Neposkvrněného početí, Mědník - Barokní kapli na vrcholu
Mědníku nechal postavit majitel ostrovského panství, vévoda Julius František
Sasko-Lauenburský. Podle pověsti se vévoda se svou družinou ztratil v
okolních lesích a byl zachráněn místním uhlířem. Kapli potom nechal
postavit jako poděkování za záchranu. Jiné pověsti však tvrdí, že ji nechal
postavit jako díky za návrat výnosnosti zdejších měděných dolů. 

CP40
Vápenka – V lese poblíž železniční zastávky Kovářská se nachází torzo
vápenky z 1. poloviny 19. století. Vápenka zpracovávala vápnitý dolomit
těžený ve dvou nevelkých lomech. Provoz byl ukončen v roce 1924. V roce
2020 byla dokončena částečná rekonstrukce.

CP41
Königsmühle, Königův mlýn nebo také Králův mlýn je zaniklá osada
nedaleko Háje u Loučné v Krušných horách. V osadě stávalo šest domů,
dnes po domech zbyly jen ruiny obklopené krásnou přírodou horského
údolí. V osadě žila padesátka lidí, kteří museli po roce 1945 odejít.
Jednalo se totiž o sudetské Němce, kteří byli po válce vystěhováni, a místo
bylo vymazáno z map. Pět domů v osadě bylo obytných a další dvě budovy
bývaly patrně mlýny. Zdejší obyvatelé mohli umlít v Králově mlýnu obilí,
které se vozilo po obchodní cestě z Čech do Saska. K jednomu mlýnu patřil
také malý rybník s hrází. 
Do dnešních dnů zachovaný vchod do sklepa tohoto bývalého mlýna
používali obyvatelé pěti domů během druhé světové války jako úkryt při
leteckých náletech.
Příjezdovou cestu ve směru od vsi Háj tvoří zhruba 1,5 km dlouhá rokle. Po
staletí tudy procházela obchodní stezka z Čech do Saska, po které jezdily
těžké koňské povozy s nákladem obilí, mouky, dřeva, rudy a dalších nákladů.
Těžké vozy cestu po léta stlačovaly hlouběji do půdy a hloubka úvozu je nyní
na některých místech až tři metry. Každoročně se zde koná land artový
festival. Letos je to v termínu 26.-28.8., takže je možné, že u kontroly potkáte
spoustu řezbářů, hudebníků, stonebalancerů a jiných umělců.
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Jáchymov – Jáchymov (německy Sankt Joachimsthal) je lázeňské město vzniklé na počátku 16. století.
Zakladatelem Jáchymova byl Štěpán Šlik. Město hned na počátku zažilo obrovský vzestup, protože Šlikové
rozběhli těžbu stříbra a u dolů již bylo postaveno na 400 domků. V roce 1520 získal hraběcí rod Šliků, jejichž
zástavním panstvím Jáchymov byl, mincovní právo a Jáchymov byl králem Ludvíkem Jagellonským povýšen na
svobodné horní město. Stříbrný Jáchymovský tolar (Joachimstaler) byl poprvé vyražen zřejmě již v roce 1519 a dal
jméno všem tolarům (Taler) a následně také dolaru.
Obrovský výtěžek stříbrných dolů udělal z hraběcího rodu Šliků jeden z nejbohatších v Českém království. V roce
1535 v Jáchymově stálo kolem 1200 domů a žilo kolem 18 000 obyvatel. Jednalo se tak o druhé nejlidnatější
město Českého království. Roku 1547 byla Šlikům po habsburském vítězství ve šmalkaldské válce králem
Ferdinandem I. odebrána veškerá práva na Jáchymov. Později po vyčerpání hlavních zásob stříbra došlo k
úpadku města. Po neúspěchu v bitvě na Bílé hoře byl Jáchym Ondřej Šlik (pravnuk zakladatele Jáchymova)
popraven na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1621. V témže roce také začala rekatolizace města, kvůli
čemuž množství protestantských obyvatel a horníků odešlo do nedalekého Saska. Vedle stříbra se těžil také nikl,
bismut a uranová ruda. Na konci 19. století objevila Marie Curie-Skłodowská v jáchymovské uranové rudě prvek
radium, za což později získala Nobelovu cenu.
Ve 20. století (1939–1962) se v dolech v blízkosti Jáchymova i ve městě těžil uran. Nejprve v dolech pracovali
sovětští váleční zajatci. Uran z Jáchymova se používal k výrobě nacistických jaderných zbraní. Po konci 2. sv. války
byla veškerá vytěžená ruda odvezena do Sovětského svazu a tam použita opět k výrobě jaderných zbraní.
Sovětský svaz nařídil zvýšit těžbu uranu na maximum, protože potřeboval uspíšit vývoj atomové zbraně, kterou v
té době už v USA vyráběli. 
Do Jáchymova bylo ze Sovětského svazu přivezeno několik tisíc válečných zajatců, po roce 1948 byli váleční
zajatci postupně nahrazováni vězni z Československa. Dokonce existovala dohoda, kolik pracovní síly musí
Československá vláda sehnat, aby se vytěžilo Sovětským svazem požadované množství uranu. V dolech proto
pracovali hlavně političtí vězni, kteří ve vykonstruovaných soudních procesech dostávali vysoké tresty za i malé
nebo smyšlené činy proti komunistickému režimu. Vedle fungujících dolů Rovnost, Svornost a Bratrství byly
otevřeny další doly – Eliáš, Abertamy, Leopold, Potůčky, Klement, Nikolaj, Barbora, Eduard, Eva, Nová Eva, Adam,
Albrecht, Tomáš, Zlatý Kopec, Rýžovna, Panoráma a řada dalších.
Nejvyšší roční těžbu měly Jáchymovské doly v roce 1956, kdy bylo vytěženo 805 t uranu. V roce 1957 dosáhla
délka vyražených chodeb 125 km. V roce 1952 pracovalo v dolech 33 300 zaměstnanců, z toho bylo přes 13 000
vězňů. Nejvíce zaměstnanců měly doly v roce 1955, kdy v celém revíru pracovalo přes 46 000 lidí, z toho 9 200
vězňů.
Do roku 1964, kdy těžba uranové rudy v Jáchymově skončila, bylo do SSSR vyvezeno z tohoto naleziště přibližně
7200 t uranu, nejvyšší těžbu vykázal důl Rovnost - 3180 t. Z celé republiky bylo od roku 1945 do roku 1990 do
SSSR dodáno 98 kt uranu. Sovětský svaz nikdy za rudu nezaplatil. Považoval uran za svou válečnou kořist. Dnes
je radioaktivní voda využívána v lázních k léčebným účelům. 

CP42-43 (10 km downhill). Nejdelší flow-trail v Evropě.

Trek 4 + OB (43 km)
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CP47
Vrchol – kříž, Popovská hora – Mariánská – Osada na severním svahu Vlčího hřbetu (902 m n. m.) je
připomínána již v polovině čtrnáctého století. Podle pověsti zde žil poustevník Jan Niavius. Ten prorokoval
velkou slávu nového města, jeho pád a nový rozkvět. Na počátku šestnáctého století zde vznikla osada Nový
Sorg.
Po třicetileté válce byla na místě poustevny postavena dřevěná kaple (1692–1693) a místo dostalo název
Mariasorg podle zázračné sošky Panny Marie umístěné v této kapli. U kaple žil poustevník Eusebius Kolitsch z
Hřebečné, který byl roku 1728 přepaden lupiči a v poustevně upálen. V roce 1754 byl poutní kostel propůjčen
řádu kapucínů, kteří v letech 1754–1756 vystavěli druhý kostel a roku 1760 zde založili zdejší klášter. Od roku
1947 do začátku šedesátých let 20. století se v okolí Mariánské těžila uranová ruda. V kopci nad původní osadou
Mariasorg bylo postaveno sídliště pro horníky z nedalekých dolů Adam, Eva a Eduard. Národní podnik
Jáchymovské doly zde už v roce 1948 postavil padesát dřevěných dvojdomků. Na Mariánské také bydleli
příslušníci SNB, střežící zdejší trestanecké tábory. Pověstné byly zdejší kruté vyšetřovny STB v podzemí bývalého
kláštera.

CP48
Skautský kříž – Skautská mohyla Eliáš se nachází v nadmořské výšce
900 metrů. Tvoří ji navršené kameny a šest metrů vysoký dřevěný kříž
se skautskou lilií. Najdete tu také památeční tabulku věnovanou
vězněným, umučeným a popraveným skautům, kteří zde trpěli v
letech 1948 až 1968. Tradice ukládá každému příchozímu
návštěvníkovi položit na mohylu kámen, nejlépe z místa, odkud přišel.
Skauti připojují pokaždé ještě pozdrav a vzpomínku na své bratry. U
mohyly probíhají každý rok skautská setkání.

CP49-59 Orientační běh 
Historický kontext ve zkratce: Po 2. sv. válce se Evropa rozdělila na sféry vlivu a státy východní Evropy se
dostaly pod tu sovětskou. Československo odmítlo Marshallův plán obnovy a v únoru 1948 proběhl
komunistický státní převrat řízený Moskvou a demokratické Československo se definitivně na 40 let stalo
součástí Sovětského bloku. Následovala vlna represí proti části společnosti, obrovská vlna emigrace a
ekonomický i morální úpadek.
V prostoru mapy, na které běžíte orientační běh, se nacházely pracovní tábory Rovnost, Eduard a Eliáš. Vězňové
zde žili v nelidských podmínkách, byli mučeni hlady, žízní, tvrdou prací, zimou i fyzickými tresty. Nejhorší
podmínky v táborech panovaly v letech 1950–1953 (do smrti Stalina). Polovina vězňů byla vždy z řad
kriminálníků a polovina byli političtí vězni. Často lidé vzdělaní, vědci, učitelé, novináři. Takové rozdělení nebylo
náhodné. Kriminální vězni měli za úkol politické vězně šikanovat a znepříjemňovat jim život jakýmkoliv krutým
způsobem. Za to dostávali lehčí práci a lepší jídlo. Vězni fárali v dolech na tři směny a pokud nedokázali splnit
těžební plán na 150 %, dostali menší příděly jídla. Na osobu denně připadalo 300g chleba, snídaně nebyla. V
Krušných horách, kde vládnou drsné klimatické podmínky a teploty klesají v zimě i k minus 30 stupňům,
nechávali dozorci stát nastoupené vězně v lehkém oblečení po dlouhé hodiny. 15 hodin stání ve sněhu a mrazu,
nebo ve větru a dešti po šichtě, bylo běžné. Za sebemenší prohřešek se zavíralo do korekce, tmavého
betonového bunkru s nízkým stropem, bez jídla a vody. Za neplnění plánu dostávali vězni pracovní trest tzv.
brigády, které museli vykonávat místo odpočinku. Většinou se jednalo o nesmyslnou práci, například
přerovnávání hromady kamení tam a zase zpět. Oblíbenou šikanou dozorců byl „Stalinův autobus“. Dozorci
svázali 120–300 vězňů těsně k sobě a takto je nutili, za štěkotu psů a bití, v zimě prošlapávat cestu sněhem, až
na kilometry vzdálené pracoviště. Pokud některý z vězňů uklouzl, strhl s sebou celý zástup. Sebemenší vzdor
nebo porušení pravidel se krutě trestalo i fyzickým mučením. Někteří vězni se v zoufalství pokusili o útěk. Po
jejich dopadení byli většinou pro výstrahu popraveni. 
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CP65
Popovský kříž – Jižně od lázeňského městečka Jáchymov se nachází místo,
kde kdysi stávala osada Popov. Původní název vesnice zněl Pfaffengrün. První
písemné záznamy o ní pocházejí z 13. století, kdy je uváděna jako majetek
tepelského kláštera premonstrátů. V době následující byla obec rozdělena na
Horní a Dolní Popov. Německé obyvatelstvo bylo postupně vysídleno po roce
1945 a obec časem úplně zanikla. Vesničané měli ve všech chalupách kozy a
podle jen jim známého receptu vyráběli speciální, velice delikatesní a žádané
kozí sýry. Dokázali se však dohodnout a sjednotit na prodeji. V tržnici v
Karlových Varech měli svůj stánek, kde prodávali tyto sýry a kozí mléko pro
všechny. A tak bohatla celá obec.
Ruiny domů se nacházejí v Dolním Popově. Od kapličky směrem dolů po
cestě. V Horním Popově krom zbytků kapličky a zbytku oplocení již nic není,
dle informací byly domy v Horním Popově rozebrány při těžbě uranu a spolu s
vytěženým materiálem odvezeny do tehdejšího SSSR. V Dolním Popově jsou
zbytky asi 5 stavení vč. bývalé hospody a rybníček, v horní části je památný
Jasan, který roste na základech starého domu.

Bike 3 (65 km) + ferrata + modrý single track Helen

CP61
Kaple sv. Jana Nepomuckého – Kapli nechal postavit v roce 1830 Christoph
Glaser. Sloužila pro modlitby jak českým, tak i německým obyvatelům a
pocestným. V roce 1953 byla kaplička spolu s 9 domy zbourána. Obnovena
byla v roce 2014.

CP62 - A, B, C, Seifertova ferrata

CP63-64 modrý single track Helen (5,5 km downhill)

CP66
zřícenina zámku Mořičov – zbytky barokního loveckého zámečku

FINISH CZAR22


