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Hrady a zámky

Karlovarsko je krajem příběhů a legend.
Historie tohoto evropsky významného
regionu na vás dýchne kdekoli, ať už
zavítáte do hor, podhůří nebo velkých
měst. Svůj podpis zde zanechali králové,
významné šlechtické rody, barokní mistři
i zruční řemeslníci a umělci. Hrady s tajemnými poklady, majestátní klášterní areály
i rozlehlé zámecké parky čekají na vaši
návštěvu. Přijďte si pro zážitky a vzpomínky, které s vámi zůstanou celý život.

Hrady a zámky

4—5

Hrady a zámky
Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

→

V parku pod hradem se nachází dětské hřiště, lanový
park a amfiteátr s neopakovatelnou atmosférou,
kde se během roku pořádají mnohé kulturní akce.

→

www.hradloket.cz

→

Zámecká 67, Loket

Karlovarský kraj

Gotická perla na skalním ostrohu v zákrutě řeky Ohře,
místo prodchnuté legendami i živou kulturou. Hrad Loket
zve návštěvníky do svého hradního vězení s expozicí
útrpného práva, muzea historických zbraní nebo na výstavu
dobového porcelánu. Na dohled od Karlových Varů stojí
už od 13. století a dnes platí za klenot celého kraje. Odhalte
fascinující osudy českých šlechticů, zručných řemeslníků
nebo zakletých vládců Loketských skal. Třeba v hradní
věži zahlédnete i draka, který tam údajně přebývá.
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HRAD LOKET

Hrady a zámky

1

Minizoo a Motýlí dům Diana

→

Milovníky přírody osloví rozsáhlá botanická zahrada,
stezka zaměřená na skalní vegetaci (bioferrata) nebo
volně přístupné lodičky na rybníku. Hrad a zámek
Bečov nabízí také prohlídku ušitou na míru dětem.
K dispozici je i dětský koutek se skluzavkou v podobě
hradu nebo cvičná archeologická lokalita.

→

www.zamek-becov.cz www.prodeti.zamek-becov.cz

→

náměstí 5. května 13, Bečov nad Teplou

|

Karlovarský kraj

Zámecký areál Bečov nad Teplou ukrývá druhou nejvzácnější památku Česka hned po korunovačních klenotech.
Relikviář svatého Maura, opředený doslova špionážním
příběhem, je šperkařským skvostem románského zlatnictví.
Vždyť nejstarší použité diamanty na jeho výzdobu pocházejí
až z 2. století. V relikviáři spočívají ostatky sv. Jana Křtitele,
sv. Maura, sv. Timoteje i sv. Apolináře. Hned vedle zámku
se na vysoké skále tyčí neméně významný gotický hrad.

8—9

HRAD A ZÁMEK BEČOV NAD TEPLOU

Hrady a zámky

2

→

Karlovarský kraj
10—11
Hrady a zámky

→

3

ZÁMEK KYNŽVART
Kynžvart je zámek plný příběhů, v jehož sbírce najdete
i údajný palcát Jana Žižky. Nachází se na okraji Slavkovského
lesa v obklopení zámeckého parku plného okrasných
stromů, altánků a soch rozmístěných mezi rybníky a potůčky. V tomto bývalém sídle kancléře Metternicha najdete
mimo jiné zámecké muzeum s historickými mincemi, přírodními i technickými kuriozitami nebo exotickými zbraněmi, starodávnou daguerrotypii zapsanou na seznamu
UNESCO a také rozsáhlou knihovnu s 24 tisíci svazky.

→

Mezi skvosty zámku patří socha bohyně Diany podle
vzoru z Versailles nebo jedinečná zlatá zámecká
jídelna. Děti mohou absolvovat speciální zábavnou
prohlídku v doprovodu čarodějnice Agáty, během
níž se vžijí do rolí princů a princezen. K procházkám
vybízí naučná stezka kolem rašelinového rybníku
Kladská s bezbariérovým přístupem.

→

www.zamek-kynzvart.eu Lázně Kynžvart

|

Na hranici tajemných Doupovských hor leží městečko
Valeč, kde najdete barokní zámek s opravdu pozoruhodným osudem. Původně gotický hrad sloužil po válce jako
sanatorium pro veterány, v 50. letech jako útočiště korejských dětí a až do požáru v roce 1976 jako dětský domov.
Prohlídka zahrnuje množství interiérů včetně Braunova sálu,
zámeckou zahradu s historickým skleníkem nebo kovárnu.
Obnovenou barokní křížovou cestou projdete až na návrší
Kalvárie, kde se vám otevře krásný výhled. Můžete dále
pokračovat přes vyhlídku Jinotaj až ke zřícenině Neuhaus.
→

Nově je na zámku umístěno 28 pískovcových
soch z dílny barokního mistra Matyáše Brauna,
zpodobňujících lidské vlastnosti i mytologické motivy.

→

www.zamek-valec.cz Valeč v Čechách

Karlovarský kraj

ZÁMEK VALEČ

12—13

|

Hrady a zámky

4

→

Ve zdejším historickém pivovaru s restaurací
vám načepují pivo dle staročeské receptury.

→

www.chyse.com

→

Chyše 30

Karlovarský kraj

Zámek Chyše z 12. století proslavil Karel Čapek, který
zde pobýval v roce 1917 a zvěčnil ho ve svých mistrovských
dílech Krakatit nebo Věc Makropulos. Barokní stavbu
vlastnilo několik šlechtických rodů, jako poslední zde
sídlili Lažanští. Po válce byla zestátněna a chátrala až
do 90. let, kdy ji získal zpět potomek rodu Lažanských
a začala její kompletní obnova. Projít si můžete zámecké
interiéry včetně sálu se stropní malbou od Petra Brandla,
sklepení nebo expozici věnovanou právě Karlu Čapkovi.

14—15

ZÁMEK CHYŠE

Hrady a zámky
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→

Projděte se po naučné stezce skrze nedalekou
přírodní rezervaci Soos s řadou minerálních
pramenů a bublajícími bahenními sopkami.

→

www.vildstejn.cz

→

Pod Hradem 81, Skalná

Karlovarský kraj

Do hlubin středověku a po stopách tajemné Bílé paní zve
jeden z nejstarších hradů v Čechách, goticko-renesanční
Vildštejn ve Skalné u Chebu. Jeho středověká hodovna vás
přenese v čase několik staletí nazpět, obdivovat můžete
i královský sál s obrazy všech českých panovníků nebo
muzeum hasičské techniky s vlajkou hasičů padlých při
teroristickém útoku v USA z 11. září 2001. Ve sklepení
je stálá expozice týkající se dějin hradu a také ostatky
zazděné Bílé paní, jejíž duše bloudí hradními chodbami.
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HRAD VILDŠTEJN

Hrady a zámky
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→

→

Hrad zdědili a rozdělili si dva bratři. Když sejdete
pod něj a přistoupíte ke skalnímu masivu, na kterém
stojí, uvidíte v něm vyrytou hraniční linii.

→

www.libaczech.cz

→

Libá 9

Karlovarský kraj

Teprve v roce 2014 znovuotevřený zámek Libá se nachází v okrese Cheb, co by kamenem dohodil od hranic
s Německem. Původně goticko-renesanční hradní sídlo
pánů z Liebsteina bylo v 18. století přestavěno na pohodlný
barokní zámek, který však větší část 20. století jen chátral
a rekonstrukce na něm započaly až v 90. letech. Celou jeho
pohnutou historii vám přiblíží expozice Běh času, mapující minulost, současnost i budoucnost hradu. Přístupné
je i hradní sklepení nebo věž s kruhovým půdorysem.
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HRAD A ZÁMEK LIBÁ

Hrady a zámky

7

8

ZÁMEK SOKOLOV
Sokolovský zámek je pozdně renesanční a raně barokní
zámek se zámeckou zahradou ve francouzském stylu
a muzeum hornictví a dějin regionu. Kromě prohlídky
interiéru se tady můžete dozvědět něco o těžbě a zpracování rud a uhlí, výrobě porcelánu nebo produkci krajek
a hudebních nástrojů. K vidění je i model neandrtálce nebo
mamuta, jehož kosti se ve 30. letech našly u nedalekého
jezera Medard. Od roku 2019 je návštěvníkům zpřístupněno sklepení zámku se sokolovským pokladem z 90 let.

→

Rozhlédněte se po okolí z rozhledny Hard nebo se
vykoupejte v krásném přírodním koupališti Michal.

→

www.omks.cz

→

Zámecká 1, Sokolov

→

Seeberg každoročně ožívá tradičním historickým
jarmarkem, festivalem vína nebo různými
koncerty a akcemi pro děti i dospělé.

→

www.seeberg.cz

→

Ostroh 18, Poustka

Karlovarský kraj

Románsko-gotický palác Seeberg z 12. století s renesančním
křídlem a arkádovou chodbou platí za jednu z dominant
oblasti lázeňského trojúhelníku. Radní města Františkovy
Lázně ho v 70. letech zachránili před kompletní destrukcí
a v roce 1990 začal opět přijímat první návštěvníky. Kromě
zámeckých interiérů doporučujeme zavítat i do skanzenu vesnického života 18. století nebo na výstavu skla
a porcelánu. Okolo hradu vede naučná stezka, popisující
vývoj obce, osidlování podhradí nebo rozvoj řemesel.

20—21

HRAD SEEBERG

Hrady a zámky
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→

Zavítejte do centra Chebu a prohlédněte si soubor
unikátních kupeckých domů Špalíček nebo prozkoumejte
zachovalé historické krovy z pozdního středověku,
které zde nechali vybudovat bohatí kupci.

→

www.hrad-cheb.cz

→

Dobrovského 21, Cheb

Karlovarský kraj

Otisky historie jsou na Chebském hradu cítit doslova
na každém kroku. Vždyť se zde taky odehrála královská svatba
nebo vražda pobočníků knížete Albrechta z Valdštejna. Jde
o jedinou štaufskou císařskou falc na našem území. Z paláce
a románské pevnosti vojevůdce Fridricha Barbarossy se však
kvůli válce v 18. století dochovalo jen torzo s mocnou obrannou Černou věží a unikátní románsko-gotickou kaplí. Přístupné
jsou ještě podzemní kasematy s expozicí chebského kamnářství a náhrobní kameny z původního slovanského pohřebiště.

22—23

CHEBSKÝ HRAD

Hrady a zámky
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→

→

Navštivte jedinečný soubor církevních staveb Posvátný
okrsek nebo Ekocentrum Ostrov se stovkou živočichů
od hlodavců přes dravé ptáky až po drobné šelmy
a s relaxační zahradou s výběhem pro želvy.

→

www.icostrov.cz/zamek-ostrov

→

Jáchymovská 1, Ostrov

Karlovarský kraj

Za současnou podobu zámku můžeme poděkovat toskánským vévodům, kteří ho v průběhu 19. a 20. století
přestavěli a rozsáhle upravili. Tvoří ho komplex několika
budov: Šlikovský zámek, Lauenburský zámek, Palác princů
a letohrádek. Na jihozápad se rozprostírá krásný park s Bílou
bránou, ve své době jeden z nejproslulejších v zemi. Expozic
k prozkoumání je tu nepočítaně, namátkou zmiňme expozici ostrovského porcelánu, Zámecký areál v proměnách
času, Ze skrytých tajností zámku nebo Šlikové a mincování.

24—25

ZÁMEK OSTROV

Hrady a zámky
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Palác Princů

Zříceniny

26—27

Zříceniny
Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Rozsáhlá romantická zřícenina gotického hradu jako ze
starého filmu se tyčí na mohutném skalním ostrohu nad
městem Andělská Hora. Během husitských válek sloužil hrad
jako základna pro vojenské výpady, ale život na něm ustal
v roce 1718, kdy střechu údajně zapálil vymrštěný hořící
šindel z města. Dnes jsou jeho ruiny volně přístupné každému, kdo sebere dost sil k výšlapu. Odměnou mu bude
výhled až k Doupovským horám. Oblíbil si je ostatně i Johann
Wolfgang Goethe, který se o nich zmiňuje ve svých zápiscích.

→

13

HARTENBERG
Zřícenina původně románského hradu z 12. či počátku
13. století se vypíná nad údolím řeky Svatavy. Zakladatelský
rod Hartenbergů později zdědil také majetky po Hohenbercích – hrad Kynžvart a Schönbrunn v dnešním Bavorsku.
Příchodem Karla IV. jejich moc skončila a hrad se stal majetkem českého krále a římského císaře. Významnými rody
byly také Šlikové, Písnicové či Auerspergové. Po odsunu
poslední majitelky Františky Kopalové po 2. světové válce
převzalo hrad zemědělské družstvo a objekt zdevastovalo.
Po požáru v roce 1985 se hrad zřítil. Od roku 2000 je objekt
obnovován za přispění dobrovolníků ze 76 zemí. Návštěvníci
se mohou dnes těšit na nově zaklenutou kapli sv. Tří králů.

V městě se nachází poutní kostel Nejsvětější
Trojice z roku 1712 s atypickou, zcela
pravidelnou trojúhelníkovou dispozicí.
→

Spolek Hartenberg pořádá každoročně několik tradičních
oblíbených akcí pro veřejnost, např. Mikulášské jízdy,
Hartenberské strašení, Hradní slavnosti apod.

→

www.hartenberg.cz Hřebeny 1, Josefov

Andělská Hora
28—29

→

Karlovarský kraj

ANDĚLSKÁ HORA

Zříceniny

12

|

Hrad Hartenštejn nechal vystavět Jindřich II. z Plavna
na počátku 70. let 15. století, ale už od 17. století je sídlo
vedeno jako opuštěné. V roce 2006 započala postupná rekonstrukce zříceniny, která po něm zůstala. Jedná se o jednu
z nejstarších hradních památek v České republice, s bohatou
historií a nenahraditelným významem. V současnosti je možné
prohlédnout si částečné obnovení původního vzhledu hradu
a rozhlédnout se do okolí ze zpřístupněné Karlovarské věže.
→

Z města Bochov vede k Hartenštejnu
1,5 kilometru dlouhá červená stezka polní cestou
mezi pastvinami. Na protilehlém kopci stojí
monumentální pomník obětem 1. světové války.

→

Bochov

15

NEJDECKÁ HRADNÍ VĚŽ

Karlovarský kraj

HARTENŠTEJN

30—31

14

→

Od Nejdku se můžete vypravit po křížové
cestě k Myšímu hrádku a po cestě se zastavit
u podivuhodné výklenkové kaple ve skále.

→

Nejdek

Zříceniny

Hradní věž je nejvýznamnější nejdeckou historickou
památkou a jediným pozůstatkem původního hradu
Nejdek postaveného kolem roku 1250 Konrádem Plikem.
Svého času sloužil k ochraně zemské stezky a neklidné
hranice s Chebskem i k uložení cenností a cínu vytěženého v Porolaví. Věž byla až do roku 1790 obydlena,
nyní je z ní zvonice se vzácným renesančním zvonem.
Fantasticky tvarované hradní skále pod věží se dříve pro
její podobu s mužskou hlavou přezdívalo Knížecí nos.

Nejdecká hradní věž

Pozůstatky hradu Neuberg najdete nad Ašským potokem
v obci Podhradí. Jde o nejstarší památku Ašska datující se
až k počátkům 13. století. Hrad měl původně střežit důležitou cestu z Aše do Elsteru v Sasku, později však sloužil spíše
jako základna loupežníků. V roce 1906 shořel do základů,
majitelé ho opustili a postupně zchátral. Na jeho místě dnes
kromě zbytků zdiva stojí jen původní raně gotická válcová
věž vysoká 22 metrů, po rekonstrukci přístupná veřejnosti.

→

Asi 13 kilometrů severně od Podhradí se nachází
hraniční bod Trojmezí, kde se setkávají hranice Čech,
Bavorska a Saska.

17

HORNÍ HRAD
Novogotický Horní hrad nebo také Hauenštejn stojí
na skále u Stráže nad Ohří už od 13. století a momentálně
je rekonstruován. Aktuálně se dá vystoupat na hradní věž,
navštívit zámeckou kapli či přilehlé arboretum a prohlédnout si komnatu s neogotickým mobiliářem. Přístupná
jsou též gotická sklepení a rytířský sál s dřevěným vyřezávaným stropem. Pod hradem se rozprostírá park s odpočinkovým altánem. Vynechat byste neměli ani prohlídku
arboreta s mnoha unikátními rostlinami a dřevinami.

→

Vyzkoušejte také dobrodružnou noční prohlídku.

→

www. hornihrad.cz

→

Krásný Les

Podhradí

32—33

→

Karlovarský kraj

NEUBERG

Zříceniny
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Církevní památky

34—35

Církevní památky
Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

→

Vydejte se po třiatřicet kilometrů dlouhé
naučné stezce Aloise Martina Davida,
významného astronoma a topografa.

→

www.klastertepla.cz

→

Teplá 1

Karlovarský kraj

Druhá největší klášterní knihovna v Čechách a kostel
z 12. století patří k chloubám klášterního areálu Teplá,
který premonstrátům sloužil celá staletí až do konce
II. světové války. Po dlouholeté devastaci byl v roce
1990 opět předán do správy církvi, která ho zpřístupnila návštěvníkům. Pravé křídlo tvoří cenné barokní
budovy konventu a prelatury z dílny předního barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera, severní křídlo
nabízí ubytování pro veřejnost u parku s rybníkem.

36—37

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ

Církevní památky
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→

Navštivte nedaleké jezero v bývalém lomu Medard,
které vzniklo rekultivací krajiny postižené těžbou uhlí.

→

www.mariakulm.eu

→

náměstí J. W. Goetheho 1, Chlum Svaté Maří

Karlovarský kraj

Legenda praví, že za vznikem poutního místa v Chlumu
Svaté Maří stojí jedna malá gotická soška Panny Marie
s Ježíškem. Tu objevil mladý tovaryš u cesty na Chlumském
kopci a chtěl si ji odnést domů, soška se však sama
stále záhadně vracela na původní místo. Na tom pak
nechala církev kolem roku 1400 vybudovat poutní kostel
Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény, později rozšířený na rozsáhlý barokní areál s trojlodním chrámem
a proboštstvím podle plánů Kryštofa Dientzenhofera.

38—39

AREÁL PROBOŠTSTVÍ CHLUM SVATÉ MAŘÍ

Církevní památky

19

Kapucínský klášter ze 17. století, kde se vaří pivo a pořádají koncerty, najdete kousek od pravého břehu Ohře
ve městě Sokolov. Procházku areálem vám zpestří několik
budov konventu, shluklých kolem čtvercového rajského
dvora. Hlavním lákadlem je kostel sv. Antonína z Padovy
s kryptou, kam bylo do roku 1932 pohřbeno dvaapadesát
příslušníků rodu Nosticů. Klášter byl v 50. letech zrušen
a osídlen Československou armádou, poté sloužil jako
sklad. Po rekonstrukci je už ale opět přístupný veřejnosti.
→

Kromě Sokolovského zámku se v blízkosti nachází
třeba krytý bazén s vířivkou a dvěma tobogány.

→

Komenského 77, Sokolov
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY V CHEBU

Karlovarský kraj

KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER A KOSTEL
SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, SOKOLOV

→
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→

Vystoupejte na vyhlídkovou věž, z níž se vám po zdolání
170 schodů otevře nádherný výhled do krajiny.

→

Kostelní náměstí 188/5, Cheb

Církevní památky

Vůbec nejstarší kostel v Chebu stojí na Kostelním
náměstí. Je tam pevně usazený už dobrých osm set let
a za dobu své existence prošel množstvím přestaveb.
Z původní románské baziliky zůstaly neporušené obě
věže, západní průčelí s portálem a portál v severní lodi.
Trojlodní hala chrámu je pak pozdně gotická. Uvnitř
se dochovaly cenné nástěnné malby z 15. století, které
v roce 2008 restaurátoři vrátili do autentické podoby,
sbírka barokních obrazů a sochy z 18. století.

Kostel sv. Mikuláše a Alžběty

→

Udělejte si výlet na Komorní hůrku, národní
přírodní památku a jednu z nejmladších
čtvrtohorních sopek na území České republiky.

→

www.hrad-cheb.cz Františkánské náměstí, Cheb

|

Karlovarský kraj

Církevní chloubu města najdete na Františkánském náměstí.
Původní klášter minoritů byl založen kolem poloviny 13. století, několikrát přestavěn a jeho současná podoba pochází
až z 18. století. V areálu můžete navštívit některé z budov,
kostel Zvěstování Panny Marie, zahradu a unikátní gotickou křížovou chodbu, v níž se dochovaly zbytky nástěnných
maleb z 15. století. Zvěstování Panny Marie v Chebu je jeden
z nejstarších halových kostelů v Česku. V roce 1285 zde
proběhla svatba českého krále Václava II. s dcerou Rudolfa
Habsburského Guttou. O pár let později dostal kostel gotickou podobu, a kromě několika malých dostaveb dochoval dodnes. Od 70. let minulého století docházelo k jeho
devastaci, ale po rekonstrukcích už je opět přístupný.

42—43

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V CHEBU

Církevní památky
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Poutní místo s křížovou cestou a meditační zahradou najdete
asi osm kilometrů jižně od Chebu, ve Starém Hrozňatově.
Loretánská kaple s ambity a poutní kostel sv. Ducha
zde stojí už od 17. století, kdy ho vztyčili chebští jezuité.
Za komunismu prošla obdobím úpadku, ale v 90. letech
se o její obnovu postaral česko-německý spolek věřících
a z polozbořené ruiny se stalo významné místo smíření
a setkávání. V současnosti se zde na českých i německých mších setkávají poutníci a turisté z celého světa.
→

Zavítejte do nedalekého středověkého skanzenu Doubrava
s dobovými hrázděnými budovami a muzeem s expozicí
zemědělského nářadí, nástrojů a lidového nábytku.

→

www.loreta.farnostcheb.cz

→

Starý Hrozňatov

24
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POUTNÍ AREÁL MARIA LORETO
VE STARÉM HROZŇATOVĚ

44—45
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KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA, OSTROV

→

V Ostrově doporučujeme navštívit goticko-renesanční
budovu staré radnice s expozicí hodinových strojů,
pravidelnými výstavami a kulturním programem.

→

Malé náměstí 23, Ostrov

Církevní památky

V České republice jsou pouze dvě místa, kde najdete relikvie
zesnulého papeže Jana Pavla II. Kostel sv. Michaela v Ostrově
je jedním z nich. Stavba z 13. století, která je vzorovým příkladem sakrální architektury saského typu, se nachází nedaleko
Posvátného okrsku a zámeckého parku. V jejím interiéru se
kromě jiného skrývají vzácné zachovalé renesanční náhrobníky, z nichž nejcennějším je Šlikovský epitaf z roku 1521.
Zbylá výbava kostela pochází převážně z 18. století.

Poutní areál Maria Loreto

Pověstmi opředený klášterní areál Posvátný okrsek leží
na okraji historické zóny města Ostrova a jde o nestarší
raně barokní centrální stavbu v Čechách. K prohlídce nabízí
několik církevních památek, z nichž nejcennější je osmiboká
kaple sv. Anny, sloužící jako mauzoleum vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských. V klášterním kostele
Zvěstování Panny Marie se pořádají výstavy a kulturní akce.
Najdete zde také unikátní expozici církevního umění západního Krušnohoří. Návštěvu lze zakončit procházkou v přilehlém zámeckém parku, kdysi přezdívaném Osmý div světa.
→

Projděte se světově unikátním zahradním městem,
postaveným za pouhých deset let ve stylu socialistického
realismu, a navštivte jedinečný zdobný kulturní dům.

→

www.klasterostrov.cz Klášterní 145, Ostrov

Karlovarský kraj

POSVÁTNÝ OKRSEK OSTROV
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→

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY
V KARLOVÝCH VARECH
Při procházce lázeňskou zónou Karlových Varů stačí
udělat pár kroků od Vřídla a ocitnete se u chrámu sv. Máří
Magdalény, majestátní barokní budovy navržené slavným
stavitelem Karlem Ignácem Dientzenhoferem. Když přijdete
v době bohoslužby, otevře se vám i vnitřek kostela s cenným
oltářním obrazem, barokními plastikami a další výzdobou.
Třešničkou na dortu je zdejší podzemní krypta s kostnicí,
oltář Božího hrobu z vřídlovce a hrachovce, biblické výjevy
Getsemanské zahrady a Kalvárie a další zajímavosti.

Karlovarský kraj
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CHRÁM SV. APOŠTOLŮ PETRA
A PAVLA V KARLOVÝCH VARECH
Unikátní architektonický skvost inspirovaný byzantsko-staroruským chrámem nedaleko Moskvy byl založen roku
1893 v tehdy vznikající výstavní vilové čtvrti Westend. Měl
nahradit stárnoucí modlitebnu a na jeho výstavbu se složila srbská a lázeňská klientela včetně šlechty. Budova má
půdorys řeckého kříže doplněný pěti pozlacenými kupolemi. Kromě impozantního exteriéru zaujme i svou vnitřní
výzdobou plnou olejových ikon světců zasazených v ikonostasu, vyrobeném původně pro světovou výstavu v Paříži.

Kromě podzemí kostela můžete v hlavní sezoně
navštívit také nedaleké podzemí vřídelní kolonády.

→

Skvělé výhledy do krajiny vás čekají
na historických vyhlídkách Jelení skok a Diana.

→

náměstí Svobody 1, Karlovy Vary

→

Krále Jiřího 2c, Karlovy Vary

Církevní památky
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→

Anglikánský pseudogotický kostel sv. Lukáše na Zámeckém
vrchu vznikl za finanční podpory anglických lázeňských
hostů v letech 1876–1877 pod taktovkou karlovarského
stavitele Josefa Slowaka. Cizokrajně vyhlížející stavba s neomítnutým zdivem v duchu romantického pojetí anglické
pseudogotiky stojí na půdorysu latinského kříže s mohutnými opěrnými pilíři. Okna jsou vyzdobena originálními
okenními vitrážemi a uvnitř se promítá dobový němý film,
vykreslující atmosféru Karlových Varů na přelomu století.
→

Setkejte se s hvězdami stříbrného plátna, sportovci i diktátory v muzeu voskových figurín, umístěném přímo v kostele.

→

www.voskovefiguriny.cz | Zámecký vrch 4, Karlovy Vary
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ŠPITÁLNÍ KOSTELÍK V JÁCHYMOVĚ

Karlovarský kraj

ANGLIKÁNSKÝ KOSTEL SV. LUKÁŠE
V KARLOVÝCH VARECH

50—51
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→

Seznamte se v muzeu Královská mincovna s historií
jáchymovských tolarů, jež se razily od roku 1520 z podnětu
rodu Šliků, který kontroloval těžbu stříbra v Jáchymově.

→

Bělohradská 714, Jáchymov

Církevní památky

Na první pohled nenápadný kostelík s celohrázděnou konstrukcí zasazený ve fascinující jáchymovské krajině v sobě
skrývá několik pozoruhodných pokladů. Patří mezi ně
oltář z dílny Lucase Cranacha v roku 1520, originální celodřevěný krov a zvon z téhož roku, vzácné náhrobní desky
nebo sousoší Kalvárie drážďanského sochaře Christopha
Waltera z roku 1544. Jde o jeden z nejstarších kostelů tohoto
typu v západních Krušných horách a zevnitř si ho můžete
prohlédnout po domluvě nebo během kulturních akcí.

Kostel sv. Máří
Magdaleny
Špitální
kostelík

→

Podívejte se také do Štoly č. 1, kde se nachází hornické
muzeum, které připomíná způsob dobývání nerostů v minulém století a utrpení politických vězňů minulého režimu.

→

tř. Čs. armády, Jáchymov

Karlovarský kraj

Dominantou Jáchymova je kostel svatého Jáchyma na náměstí
Republiky z 16. století, jehož stavbu financovali bohatí těžaři
a šlechta. Původně měl sloužit jako první protestantský
chrám, ale po bitvě na Bílé hoře byl znovu vysvěcen jako
katolický. Platí za poutní místo a věřící sem míří především
za soškou Panny Marie z Mariasorgu. Před vraty stojí patnáct pamětních kamenů nazvaných Křížová cesta ke svobodě. Z původního vybavení se dochovala renesanční mříž
jáchymovského cínaře a zvonaře Hanse Wildta z roku 1575.

52—53

KOSTEL SV. JÁCHYMA V JÁCHYMOVĚ
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KOSTEL SV. PETRA A PAVLA VE ŽLUTICÍCH
Nejstarší stavba ve Žluticích je pro nerovný terén postavena v několika výškových úrovních, spojených schodišti.
Jedná se o trojlodní baziliku zaklenutou gotickými křížovými žebrovými klenbami, jejíž stavba byla zahájena už
ve 14. století. V období baroka získala nejen novou podobu,
ale i vzácné barokní varhany z dílny Františka Prokopa
Nolliho. Vaší pozornosti by neměly uniknout ani chórové
lavice, fragmenty gotických maleb z 15. století, renesanční
náhrobníky a kamenná křtitelnice nebo hrobka Kokořovců.

→

Vydejte se přírodním terénem po kilometrové naučné stezce,
zaměřené na historii, přírodu a památky v okolí Vladaře.

→

28. října, Žlutice
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KOSTEL SV. JIŘÍ V HORNÍM SLAVKOVĚ
Gotický kostel sv. Jiří je nejcennější památkou v Horním
Slavkově. Budova pevnostního typu měla ve své době tři
věže s vyztuženým zdivem a v dobách konfliktů nahrazovala
městu hradby. Později byla dokonce vybavena střílnami.
V interiéru této jednolodní stavby se dochovala žebrová
síťová klenba, renesanční kruchta a křtitelnice, pozdně
gotické sousoší Olivetské hory a čtrnáct epitafů z 16. století. Po domluvě se můžete podívat do hranolové věže,
z níž je výhled na historickou část města i do jeho okolí.

Církevní památky
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→

Minout byste neměli ani tři drobné sakrální památky
v těsné blízkosti kostela: vzácnou gotickou zádušní
svítilnu, morový sloup a kapličku a také muzeum, jehož
expozice se věnují výrobě porcelánu, cínařství, hornictví
a dějinám města.

→

Kostelní 178, Horní Slavkov

Romantickou procházku nad městem i spirituální zážitek
skýtá 1,6 kilometru dlouhá křížová cesta v Nejdku. V kopcovité krajině tichého lesíka na Křížovém vrchu vám bude
dělat společnost čtrnáct kapliček z poloviny 19. století zdobených uměleckými reliéfy s biblickými výjevy. Za dobrého
počasí si užijete i neopakovatelný výhled na historickou část
města nebo do údolí řeky Rolavy. Cesta začíná u informační
tabule přímo v centru Nejdku nedaleko místního infocentra.

→

Ve městě se zastavte u originální městské kašny a přečtěte
si příběh řeky Rolavy, rozepsaný na pěti kovových deskách.

34

POUTNÍ MÍSTO SKOKY
Známé úsloví „panenko skákavá“ se odvozuje právě od poutního místa ve Skocích. To se datuje už do roku 1717, kdy
tady místní farmář postavil malou kapli. O několik zázraků
a vyléčených nemocí později vyrostl na jejím místě jednolodní barokní kostel Navštívení Panny Marie, k němuž se
začaly pořádat poutní cesty, udržované i za obou světových
válek a socialismu. Kostel samotný v průběhu let zchátral
a zachráněné cennosti se dnes uchovávají v klášteře v Teplé.
Na své původní místo se vracejí pouze během poutí.

→

Vžijte se do role poutníka na 58 kilometrů dlouhé
sezonní mariánské poutní trase Skocká stezka
z kláštera v Teplé do Skoků.

→

www.skoky.eu Skoky, Žlutice

Nerudova 220, Nejdek

54—55
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KŘÍŽOVÁ CESTA V NEJDKU
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Římskokatolický kostel, stojící uprostřed Goethova náměstí,
je unikátní svou architekturou, varhanami a interiérem.
Kostel byl postaven v letech 1844–1848 v historizujícím novobyzantském slohu. Při vstupu do kostela každého ohromí nádherná modrá nebeská chrámová klenba
posetá hvězdami, nesená na osmi masivních pilířích. Do
kostela vede 33 schodů, které připomínají dovršený věk
Krista. Schodiště je symbolicky třikrát přerušeno na paměť
třech klopýtnutí Krista při nesení kříže na Golgotu.

→

36

Goethovo nám. 110/31, Mariánské Lázně

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
NA ANDĚLSKÉ HOŘE
Unikátní trojboký raně barokní poutní kostel Nejsvětější
Trojice byl postaven v letech 1698–1712 podle projektu
významného italského architekta Giovanniho Battisty
Alliprandiho. Autor zde symbolicky vyjádřil trojjedinost Boží
na principu rovnostranného trojúhelníku, tvořícího základ
půdorysu jak hřbitova, tak vlastního kostela. Po zrušení hřbitova v roce 1946 přestal být kostel udržován a postupně
chátral. V letech 2004–2005 proběhla celková rekonstrukce.

→

Prohlédněte si v kostele stálou expozici „Zaniklé obce
Doupovska“, která připomíná 64 obcí Doupovských hor.

→

www.andelskahora.cz

Vydejte se po vycházkových trasách do lázeňských
lesoparků. Na výpravě po stopách Goetha, krále Edwarda
a knížete Metternicha zažijete genia loci starých časů.

56—57

→
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Církevní památky
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Andělská Hora

Parkoviště
Cyklisté
Bezbariérový přístup
Občerstvení v okolí
Ubytování v okolí
Vhodné pro rodiny s dětmi
Mazlíčci
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