
Milá čtrnáctko,
na jaře v roce 2010 na 52. Stezce 

TAKu jsme se mohli  podívat do 
východní části Krušných hor a 

letos máme příležitost poznat jejch 
západní část.  Budeme se courat 

krajem spolu se svými dobrými, 
osvědčenými přáteli.  Tak tomu bu-Tak tomu bu-T
deme věnovat prodloužený víkend 

svatého Václava. Připravte se po 
nějaké době na trochu horského 

terénu. U Jáchymova  je nedaleko 
osada Mariánská, kde budeme po 

celou Stezku nocovat v penzionu 
Dukla a odtud se vydáme na tak 

zajímavé cíle jako je Boží Dar, Klí-
novec, Plešivec a mnoho dalších, 

tak jako si to uděláme.
Na pokrytí nákladů na Stezku

postačí tyto tři tolary

NOCLEH

Penzion Dukla
Jáchymov - Mariánská

Dar, Klínovec (vč. rozhledny), Mrtvý rybník,
Horní Blatná, Blatenský vrch, Vlčí jámy, Ple-
šivec, Starý hraniční kámen, Šiklovka 

MÍSTOPIS

Mariánská (900 m.)
Obec vznikla kolem r. 1465, ještě před za-
ložením Jáchymova, pod názvem Sorg, tj. 
kraj lesa pohraničního pralesa. Žil zde pous-
tevník Jan Niavis (Sněhule), který měl svou 
poustevnu u kaple sv. Albrechta na Vlčím 
hřbetu (zalesněný vrch nad Mariánskou, 
902m n.m). Prorokoval vznik slavného horní-
ho města, které upadne, ale zase povstane 
k nové slávě. R. 1516 založil hrabě Štěpán 
Šlik na troskách osady Konradsgrunu svo-
bodné město Jáchymov.
Aby získali kapitál, uspořádali v roce 1521 
hrabata Šlikové na Sorgu velké střelecké zá-
vody. Dne 15. ledna 1530 uzavírají hrabata 
Šlikové s městem Jáchymovem a jáchymov-
ským hornictvem havířskou smlouvu, podle 
které postoupili městu Jáchymovu lesy na 
Sorgu na dřevo na doly.  V 1. pol. 16. stol. 
vzniklo na Sorgu několik dvorů, které Jáchy-
mov zásobovaly masem. V době třicetileté 
války Sorg značně zpustl a po válce r.1656 
byly tu jen dvě selské chalupy.
Třicetiletá válka poznamenala jáchymovské 
stříbrné doly a koncem 17. stol. se dolovalo 
jen v nepatrném rozsahu. V té době si Hans jen v nepatrném rozsahu. V té době si Hans 
Schmidt (jáchymovský městský tesař), Salo-
mon Muller (štajgr) a Hans Shuldes (kostel-
ník) vzpomněli na proroctví Niavisovo a po-
stavili na místě, kde stávala jeho poustevna 
kapli Panny Marie s prosbou, aby se vrátila 
sláva jáchymovskému hornictví. Roku 1691 
byla postavena dřevěná kaple a bylo zažádá-
no, aby se osada směla nazývat Mariasorg 
– Mariánská. V kapli byl umístěn obraz, kte-
rý později získal pověst milostného obrazu, 
při němž se děly zázraky. Stavba kamenné-
ho kostela byla dokončena až roku 1699 a 
Mariánská se stala poutním místem nejvyšší 
časti Krušných hor a jedním z nejznámějších 
míst v Čechách.
Jáchymovská rada nechala v roce 1730 po-
stavit u kostela hostinec a dřevěný útulek 
pro poutníky. Císařským diplomem z 19. 
ledna 1754 byl kostel Panny Marie propůj-ledna 1754 byl kostel Panny Marie propůj-
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Má kapacitu 55 lůžek, což by nám s noto-
rickými venkovními spáči mělo stačit. Pokud 
ne, tak by někteří spali ve spacáku na zemi.
Spaní tedy bude na posteli a samozřejmě s 
polopenzí. Kompletní cena by se měla pohy-
bovat okolo 310,- Kč za osobonoc, (celkem 
930,- Kč).
Je to rodinný penzion a  nachází se na břehu 
rybníka v rekreační osadě MARIÁNSKÁ v 
nadmořské výšce 900m/n.m. na jihozápadě 
Krušných hor, 4km od lázeňského města Já-
chymov. V blízkosti penzionu je osada Boží 
Dar (cca 8km) a nejvyšší hora Krušných hor 
Klínovec (cca 10km). Velmi klidná lokalita 
obklopená přírodou.
Penzion je vhodný pro  sportovní kluby, které 
zde mohou pořádat soustředění svých spor-
tovců. 
Ubytování je ve 2 až 5 lůžkových pokojích 
se společným sociálním zařízením. Většina 
pokojů je vybavena umyvadlem.
Vašeho pejska nemusíte nechávat doma, 
přivezte si ho k nám do penzionu.
Celý penzion včetně sklepní hospůdky je 
nekuřácký !!!!

Okolí penzionu
Mariánská, Jáchymov, Ostrov n. Ohří, Boží  

Plešivec

Vlčí jámy

DOPRAVA
No, a protože je to opravdu trochu z ruky, tak 
bychom se opět měli na Stezku a ze Stezky 
dopravit společným autobusem (obdobně 
jako v loňském roce na Jarní Stezku ke Sla-jako v loňském roce na Jarní Stezku ke Sla-
vonicím, vzpomínáte?). A  jestli pojedete se 
zdravým jádrem Trasy autobusem (předpo-
kládám, že bychom vyjeli ve čtvrtek tak okolo 
17:00 od metra buď z Hradčanské nebo z 
Dejvické). Cena cca 350,- Kč tam a  zpět.

lyžařskému areálu Neklid stojí po levé straně 
silnice dřevěná bouda (stanice elektro). Od 
ní se vydáte po panelové cestě pod větrnými 
elektrárnami směrem ke státní hranici. Bu-
dete pokračovat podle státní hranice a cca 
po 150 metrech přijdete přímo ke starému 
hraničnímu kamenu.

Šlikovka - Freudenstein - 
Šlikův Hrádek
Zbytky hradu najdete západně nad údolím 
dnes lázeňského města Jáchymov. Příjezd 
je nejlépe cestou od Karlových Varů na Boží je nejlépe cestou od Karlových Varů na Boží 

Dar, stále do kopce na horní náměstí a za 
kostelem sv. Jáchyma úzkou odbočkou vle-
vo, průjezdem přes důl Svornost směrem na 
Nové město a Mariánskou. Tato silnice po 
prudkém stoupání vlastně prochází dnes 
již neexistujícím hradním areálem, který je již neexistujícím hradním areálem, který je 
přístupný pouze z exteriéru. Parkovat lze u 
silnice v okolí hradu velmi omezeně.
V temných nocích se na hradě objevuje rytíř 
hrající kuželky. Říká se, že jeden náhodný 
svědek našel dostatek odvahy a přidal se 
do hry, což mu přineslo bohatství v podobě 
vyhrané stříbrné koule.

šku 1028 m n. m. Z jejího ochozu je nád-
herný rozhled na okolní vrcholky Krušných 
hor, Slavkovský les, Doupovské hory, a také 
Dyleň v Českém lese. Je vidět nejvyšší hora 
Krušných hor Klínovec 1244 m i nejvyšší vr-
chol na německé straně Fichtelberg 1214 
m, jako na dlani máte Jáchymov, Karlovy Vary 
a daleké okolí.
Na vrchol Plešivce, až na parkoviště k hor-
skému hotelu, se dostanete autem po asfal-
tové cestě, odbočkou ze spojnice Abertamy 
- Boží Dar. Vrchol také protínají žlutě, modře 
a zeleně značené turistické stezky z Aber-
tam, Pstruží, Merklína, Božího Daru a Jáchy-
mova. Trasa z Božího Daru je značena i pro 
cykloturistiku a představuje krásný trek po 
lesních cestách z Klínovce, přes Božídarská 
rašeliniště a dále po hřebenu Krušných hor. 
Na rozhlednu je celoročně přístup v době 
od 10.00 do 20.00 po schodech z jídelny 
hotelu za poplatek 10 Kč.
Dnešní vzhled objektu již není původní, např. 
prosklení oken jídelny se znaky horských 
měst Krušnohoří, jsou dnes instalována ve 
vitrínách na zdech jídelny. Občerstvit se 
lze přímo v hotelu, případně kousek pod 
vrcholem v další horské chatě s venkovním 
posezením. Na vrcholu se také nalézá chata 
Horské služby.

Starý hraniční kámen
Trojboký hraniční kámen s historickým 
znakem pochází z doby Marie Terezie. Je 
umístěn na rozhraní tří zemí - Čech, Saska a 
území rodu Schvarzenbergů. Vedle něj stojí 
dnešní hraniční kámen Česká republika - 
Německo.
Trasa výletu vede z Božího Daru směrem 
na Klínovec. Za odbočkou na parkoviště k 
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jak pomohli.  Paní Janě Vorlové děkuje Trasa za vedení našich webových stránek. Pozvánku textově a graficky jak pomohli.  Paní Janě Vorlové děkuje Trasa za vedení našich webových stránek. Pozvánku textově a graficky 
připravil p. Jiří Bubeníček. Borcům Čtrnáctky zdar!



čen kapucínům k vykonávání bohoslužby. 
Ve stejném roce bylo povoleno postavit na 
Mariánské malý kapucínský horský klášter a 
další kostel klášterní. Stavby byly ukončeny v 
roce 1765. V roce 1847 měla Mariánská 16 
domů a 119 obyvatel, v roce 1930 21 domů 
a 135 obyvatel.
V 50 letech se Jáchymovsko proměnilo v je-
den pracovní lágr, uranovou rudu těžily tisíce 
politických vězňů v nelidských podmínkách. 
Až počátkem 60. let po vytěžení uranu byly 
tábory zrušeny. Pracovní tábor na Marián-
ské byl převážnou dobu svého trvání určen 
pro vězně s kratší dobou trestu. Pověstnou 
ovšem byly zdejší vyšetřovny v podzemí býva-
lého kláštera. V roce 1965 byl klášter demo-
lován. V kostele sv. Jáchyma v Jáchymově je 
uchována historická milostná soška Panny 
Marie z Mariasorgu – Mariánské. Na Marián-
ské bylo vybudováno provizorní sídliště pro 
horníky, protože doly, například Adam, Eva, 
Eduard, byly v nejbližším okolí.
Po roce 1958 se většina horníků odstěho-
vala do nového sídliště v Ostrově nad Ohří 
a jednotlivé domky byly postupně předává-
ny pro rekreační účely. Z bývalých kasáren 
SNB byl zřízen v roce 1962 Ústav sociální 
péče. Dnes je toto kdysi slavné místo oblí-
beným centrem turistiky a lyžování.

Jáchymov
Město Jáchymov patří mezi nejvýznamnější 
evropská horní města. Na počátku 16. stole-
tí zde bylo objeveno bohaté ložisko stříbra. 
V roce 1516, na místě osady Konradsgrün, 
bylo založeno Štěpánem Šlikem město sv. 
Jáchyma, dnešní Jáchymov. U jeho zrodu 
stála renesance spolu s humanismem a re-
formací.

Nově založené město bylo v roce 1520 po-
výšeno na svobodné a královské. Bohatá na-
leziště kvalitního stříbra přilákala řadu pro-
spektorů a horníků nejen z Čech, ale také 
ze Saska, Tyrol a z Porýní. Počet obyvatel 
vzrůstal a tak již počátkem roku 1520 zde 
žilo 4 963 osob, v roce 1533 dokonce 18 
000. Jáchymov byl v Čechách druhým nej-
větším městem po Praze.
Roku 1524 se zde těžilo v 613 dolech a što-
lách. Výnos z důlních děl dosáhl tehdy 166 
023 tolarů. Jáchymovské stříbro se zde také 
mincovalo. V mincovně hrabat Šliků začala 
historie mince označované podle místa pů-
vodu Thal, Joachimsthal, Thaler, Talero a to-
lar. Šlikovské minci, jáchymovskému tolaru, 
vděčí za své jméno dnešní stejně oblíbený 
dolar.
Bohaté město přilákalo i celou řadu umělců, 
medailérů a význačných učenců. v Jáchymo-
vě působil v letech 1527 - 1531 Georgius 
Agricola, zakladatel moderní mineralogie 
a montánní vědy. Město Jáchymov podnes 
ochraňuje cenný poklad, knihovnu latinské 
školy ze 16. století s řadou cenných tisků 
chráněných renesančními vazbami.
Na slávu jáchymovského rudného hornictví 
navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená 
císařským dekretem na přelomu let 1716/
1717. V té době se kromě stříbra těží olovo, 
arsen, kobalt, nikl a v okolí města i cín.
Osudovou surovinou se stal smolinec, ze 
kterého se připravoval uranit. Ten barvil sklo 
na žluto a zeleno. Výroba uranových barev 
ve státní továrně vedla k novému rozkvětu 
města.
Z odpadu při výrobě barev objevili manželé 
Curieovi polonium a radium (1898). K obno-
vení světového významu přispěl objev radi-vení světového významu přispěl objev radi-

oaktivity jáchymovských důlních vod v roce 
1905. O rok později zde byly založeny první 
radioaktivní lázně na světě.

Boží Dar (1026 m)
Založení Božího Daru úzce souvisí s těžbou 
stříbra a cínu. Po roce 1528 byla v regionu 
nalezena bohatá ložiska stříbrné rudy. Roku 
1533 byla zahájena výstavba obce Boží Dar. 
Podle pověsti se nová obec původně nazý-
vala Wintersgrün. Název Boží Dar údajně 
vzešel z výroku saského kurfiřta Johanna 
Friedricha, jemuž horníci při jeho návštěvě 
Božího Daru roku 1546 nabídli k odpočinku 
sedačku ze stříbra. Panovník ji odmítl použít 
se slovy: „Tento ušlechtilý kov je Vaším chle-
bem, je to dar Boží“.
Prvotním způsobem těžby stříbra a cínu bylo 
povrchové dolování na výstupech rudných žil 
a rýžování v náplavech potoků. Podél říčky 
Černé západně od Božího Daru se zacho-
valo mnoho rýžovnických sejpů, pozůstatků 
někdejšího rýžování.
Po vyčerpání snadno přístupných primár-
ních ložisek horníci přikročili k hlubinné 
těžbě ražením štol a šachet. Vytěžené rudy 
se dále zpracovávaly ve stoupách, mlýnech, 
hutích a hamrech. V letech 1546-1547 Boží 
Dar připadl k zemím české koruny. Vrcholný 
rozmach božídarského dolování spadá do 
50. a 60. let 16. století, kdy město mělo přes 
2000 obyvatel.
V roce 1580 král Rudolf II. povýšil Boží Dar 
na královské horní město. Roku 1643 byl 
vypleněn Švédy. Po útlumu dolování v 17. a 
18. století se původní živé hornické středis-
ko postupně proměnilo v poklidné horské 
městečko, jehož obyvatelé se živili různými 
domácími výrobami. Kolem roku 1800 měl domácími výrobami. Kolem roku 1800 měl 

Boží Dar necelých 1400 obyvatel a na 200 
domů. S krušnohorským cínem se obchodo-
valo po celé Evropě. Těžba cínu, byť velmi 
nízká, v okolí Božího Daru se udržela až 
do počátku 19. století, zcela zanikla v roce 
1820. Po první světové válce se Boží Dar 
stal oblíbeným letoviskem a střediskem letní 
turistiky a zimních sportů.

Rozhledna na Klínovci (1244 m)
Historie vyhlídek a rozhleden na Klínovci se 
datuje od roku 1817, kdy zde stála jedno-
duchá dřevěná konstrukce, kterou v letech 
1838 až 1868 nahradil vyhlídkový gloriet. V 
létě roku 1880 jáchymovští turisté během je-
diného týdne postavili na vrcholu dočasnou 
dřevěnou věž a usnesli se, že zde postaví ka-
mennou rozhlednu. Sbírka peněz a příprava 
projektu trvala tři roky a realizace byla zadá-
na kadaňskému staviteli Josefu Peterovi.
Práce začaly v červenci 1883 a vzhledem k 
zimnímu přerušení stavby byly dokončeny 
až napřesrok. Velkolepá slavnost vysvěcení 
nové, 24 m vysoké osmiboké kamenné roz-
hledny, pokřtěné jménem císaře Františka 
Josefa I. se odehrála 3. srpna 1884. Stavba 
přišla jáchymovský Krušnohorský spolek na 
4300 zlatých. V roce 1893 byla k rozhledně 
přistavena malá hostinská místnost, násled-
ně byl objekt ještě několikrát dostaven až do 
dnešní podoby rozsáhlého komplexu několi-
ka budov. Velkou slávu zažil Klínovec v roce 
1908, kdy se v prostorách objektu konala 
Jubilejní výstava řemeslných a průmyslových 
výrobků Rudohoří. Z ní se dochovala bývalá 
výstavní hala s krásným kazetovým stropem 
a erby vystavujících krušnohorských měst. 
Dříve sloužila jako jídelna, v níž se mohli ná-
vštěvníci rozhledny osvěžit.

Do roku 1998 držela věž na Klínovci primát 
nejvýše položené rozhledny v České repub-
lice, než ji na 1315 m vysokém šumavském 
Poledníku předstihla rekonstruovaná věž, 
původně sloužící pro vojenské účely, dnes 
přístupná pro turisty.

Mrtvý rybník
Leží uprostřed lesů přibližně tři kilometry 
severovýchodně od Hřebečné. Podle tma-
vého zbarvení vody způsobeného okolní 
rašelinou bývá někdy též nazýván Černý 
rybník. Dílo vzniklo v 16. století pro potřeby 
okolních dolů.
K Mrtvému rybníku se lze dostat po červené 
turistické značce, která křižuje slnici z Hře-
bečné na Rýžovnu. Nebo zaparkovat auto 
kousek od abertamské zatáčky (směr Aber-
tamy) a po neznačené cestě se napojit na 
červenou turistickou trasu z Božího daru.

Horní Blatná
Je jedním z nejvýše položených českých 
měst. Horní Blatná na mapě připomíná spíše 
vesnici, ale ani dnes nezapře svůj starobylý 
původ středověkého, poměrně mladého hor-
nického města. Založena byla v roce 1532 v 
době zvýšené poptávky po cínu. Lokalita pro 
výstavbu přitom nebyla vybrána náhodou – v 
okolí se už minimálně dvě století předtím rý-
žoval minerál cínovec (kassiterit - SnO2).
Najdete tady řadu zachovalých historických 
goticko-renesančních a barokních domů 
rozmístěných v pravidelné původní pravoúh-
lé zástavbě. Zajímavostí je, že Horní Blatná 
patřila kdysi Sasku a k Čechám byla připo-
jena až roku 1547. O rok později se stala jena až roku 1547. O rok později se stala 
královským horním městem. Dominantu tvoří 
kostel sv. Vavřince z roku 1754 s věží z let 

1605-07. V ní sídlil kdysi věžník, pozorující 
celou obec, aby hlásil vznikající požár a jiná 
nebezpečí. Dnes zde najdete malou umě-
leckou galerii. Jedním z nejvyhledávanějších 
a nejhezčích domů je současné sídlo měst-
ského muzea, nesoucí na portálu letopočet 
1754.

Blatenský vrch (1010 m.)
K putování po hornických zajímavostech 
v okolí Horní Blatné patří i výstup na 1010 
metrů vysoký Blatenský vrch s rozhlednou, 
jehož plochý vrchol se nachází asi 400 m od jehož plochý vrchol se nachází asi 400 m od 
okraje Vlčích jam. Rozhledna je vysoká 21m.
Bohužel provozní doba rozhledny: květen až 
srpen.

Vlčí jámy
Nejvýznamnějším dolem v oblasti byl důl 
Wolfgang činný od roku 1532. Památkou na 
něj jsou dvě turisticky atraktivní a vyhledáva-
né skalní rozsedliny zvané Vlčí jámy. Vznikly 
propadnutím stropů podzemních komor, kte-
ré zůstaly po vytěžené rudě. První rozsedli-
na je 120 m dlouhá a 15 m široká, v jejích 
kolmých skalních stěnách jsou patrny zbytky 
starých důlních chodeb a větracích komínů.
Druhá rozsedlina je podstatně užší a na je-
jím dně, ukrytém před slunečními paprsky, jím dně, ukrytém před slunečními paprsky, 
se udržuje až do pokročilého léta sníh. Vy-
práví se, že po bitvě u Lipska mezi Napoleo-
nem a spojenými vojsky Rakouska, Ruska a 
Pruska, se odtud na několika vozech odvá-
žel led do vojenských lazaretů. Vlčí jámy jsou 
chráněnou přírodní památkou.

Plešivec (1028 m.)
Na vrcholu Plešivce se nachází šestnáctime-
trová dřevěná rozhledna, s nadmořskou vý-

Jáchymov

Boží Dar

Klínovec Blatenský vrch


