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Začínáme v Ondřejově
Tento ročník našeho putování pravděpodobně začne většina účastníků v Praze a odtud se přesune v rámci 
0. etapy na místo oficiálního zahájení 27. ročníku Ebicyklu nazvaného „Corona Bohemiæ“ na hvězdárnu 
v Ondřejově. Ondřejov je a byl centrem astronomického bádání v České republice, v Československu 
a dokonce už i v Rakousko-Uherské monarchii. 
Z Ondřejova projedeme postupně etapovými městy Sezimovo Ústí, Včelná pod Boubínem (to je spíš vesnice), 
Klatovy, Mariánské Lázně, Jáchymov a Hora sv. Kateřiny. Celá trasa má na mapě republiky tvar připomínající 
tvar souhvězdí Corona Borealis. Proto byl zvolen pro tento ročník poetický název „Corona Bohemiæ“ (Koruna 
česká).

Stručný průvodce etapami letošního Ebicyklu:
0. etapa nás dovede z Prahy do Ondřejova, po cestě se zastavíme na chalupě Pavla Kleczka
�. etapa, varianta A vede z Ondřejova do Sezimova Ústí přes Tábor, z Mladé Vožice do Tábora se vyhýbá kopečkům ale 
zato pojedete po hlavní silnici č. ��7
�. etapa, varianta B vede také přes Tábor, z Mladé Vožice do Tábora pojedete po vedlejší silnici, která je kopcovitější
2. etapa ze Sezimova Ústí do Včelné pod Boubínem má jenom jednu variantu a končíme v nadmořské výšce 885 m
�. etapa je pěší, odpočinková (to tu ještě nebylo!)
4. etapa vede ze Včelné pod Boubínem do Klatov a má tři varianty:
varianta A vede přes Churáňov (stoupání do � �00 m n. m.) a přes hvězdárnu v Částkově zpravidla po vedlejších silnicích
varianta B se vyhýbá Churáňovu
varianta C míjí Churáňov a Částkov a vede nejkratší cestou do Klatov většinou po hlavních silnicích
5. etapa, varianta A z Klatov do Mariánských Lázní vede �4 km po turistické značce přírodní rezervací Kosí potok.
varianta B vede po silnici a navštěvuje klášter v Teplé
6. etapa je z Mariánek do Jáchymova
7. etapa z Jáchymova do Hory Svaté Kateřiny nás zavede do Německa na hvězdárnu a planetárium v Drebachu.

Protože do Ondřejova normálně nejezdí vlaky, doporučuji dojet vlakem do Prahy, přesednout na metro (trasa 
C) a dojet do konečné stanice trasy C – Háje. 
Jelikož v prostoru stanice není možné parkovat s žádným autem, posouvá se sraz účastníků nulté etapy na par-
koviště prodejny Lidl v ul. Kulhavého (viz mapka na straně 4). Jeďte metrem C na konečnou stanici Háje a všim-
nete si směru jízdy, jimž vlak vjíždí do konečné stanice. Vystupte (nezapomeňte vyndat i své kolo z vagonu !) 
a pokračujte ve směru, kterým vlak přijel – narazíte na jediné eskalátory v této stanici a po nich vyjeďte rovnou 
nahoru.    
Projděte přímo turnikety a pokračujte po nadzemním patře stále přímo, směr Sídliště Háje – Obchodní cent-
rum – Multikino (stále východním směrem). Uvidíte ve svém směru vpravo nahoře zelený poutač lékárny, ale 
tu minete a jdete stále rovně. Po pravé straně je souvislá řada různých obchodů, po levé straně semtam něco, 
např. za výrobnou klíčů vlevo si můžete všimnout nalevo schůdků dolů k cykloservisu Kola Šára, ale tam bude 
zavřeno.
Čili jděte pořád cca 200 metrů rovně po tom vyvýšeném patře, až úplně na konci jsou normální schody dolů, 
které vás navedou na křižovatku řízenou semafory.
Ocitnete se na příčné ulici Mendelova, dáte se po ní doprava pár metrů na tu křižovatku, kde se kříží čtyřprou-
dová silnice Opatovská s Mendelovou. Mendelova pokračuje kolmo k Opatovské z kopce, ale už jako ulice Kul-
havého.  Dáte se po ní zase jen malý kousek protože hned za křižovatkou vpravo je parkoviště před obchodem 
LIDL, kde bude již od �0:�0 hod přistavena Vozová hradba II (Hydromechanik II) Bohouš Šára.     
Pokud přijedete na kole až na místo srazu, tak jeďte z centra po Opatovské na zmíněnou světly řízenou křižo-
vatku, na níž zabočíte doprava do Kulhavého. 
Odjezd účastníků nulté etapy do Mačovic bude přesně v ��:00 hod, takže prosím přijeďte na to parkoviště 
nejpozději v �0:45, abyste si včas naložili bágl a mohli vyrazit. Vozová hradba II odjede hned po startu ebicyk-
listů, takže nespoléhejte na to, že na vás u Lidla bude někdo čekat po ��:00 hod! První část trasy nulté etapy až 
do Herinku znám dobře, takže pokud vám nebude vadit, že pH S. J. jede pomalu, mohu vás z toho parkoviště 
vyvézt až na ten Herink, dál už podle itineráře.
Hydromechanik II pojede s autem nejprve do Mačovic, takže ti z vás, kdo jedou přímo k Pavlovi Kleczkovi, 
budou mit možnost naložit si bágl v Mačovicích nejpozději v �5:00 hod.
Kdyby něco v den odjezdu, tak volejte Hydromechanika II, ten bude mít čerstvé zprávy z trasy.
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 Plánovaná trasa se vyhýbá hlavním silnicím. Vydejte se ulicí Opatovská (východním směrem) a po pár stech 
metrech jízdy odbočte doprava do ulice Kulhavého. Na konci sídliště vás čeká trochu terénu. Mezi rybníky 
Milíčovský rybník a Homolka se dostanete na lesní cestu (NS Meandry Botiče). Cesta lesem je krátká (necelý 
kilometr) a na jejím konci narazíte na silnici a to je už hlavní cyklistická trasa č. �� Greenway Praha – Wien. Dáte 
se po ní směrem doprava. Po stejné silnici vede i cyklotrasa A2�.
Stále se budete držet trasy č. �� (pozor, před Dobřejovicemi zatáčí trasa doprava, přejíždí silnici č. �0� a pokra-
čuje do obce Herink.
Před Velkými Popovicemi odbočíte z trasy č �� na cyklotrasu č. 0028 (doprava) a pokračujete do Pyšel. Na 
západ od obce Křížkový Újezdec je vrch Mandava s rozhlednou (49°55‘�5.��“, �4°�4‘�4.�“), kde se nachází 
pamatník na srocení husitů v roce �4�9 (asi � km zajížďky). Za dobré viditelnosti se odtud naskýtá neobvyklý 
pohled na celou Prahu s horami okolo české kotliny, Brdy, Krušné hory, České Středohoří, Ještěd, Jizerské hory 
a Krkonoše. V Pyšelích se u školy odpojíte z trasy č. 0028 a po silnici dojedete po 2 km do Čtyřkol. 
Tam hned za mostem pres Sázavu se napojíte na modrou turistickou značku a pojedete (či spíše potlačíte kola 
do strmého kopce) až na Hradiště. Asi po 400 m uvidíte kostel sv. Klimenta. Odtud je cesta rovnější a stále po 
modré dojedete na asfaltku, která po vrstevnici objíždí vrch Vepří. Z cesty jsou opět krásné rozhledy na dolní 
Posázaví. Tato cesta vás dovede do Přestavlk. Odtud je to pouze 2 km Posázavskou cestou do Vranova (příjem-
né koupání) a po 500 m po hrázi rybníka dojedete do Mačovic. Cílem je chalupa asi �00 metrů od kapličky ve 
směru jízdy po levé straně (loc: 49°50‘55.�72“N, �4°46‘49.424“E).
Zde už budete očekáváni Pavlem Kleczkem na jeho chalupě. 
Na dojezd z Prahy do Mačovic jsou zcela dostatečné tři hodiny. Pavel však bude čekat ebipikly už od �� hodin; 
chalupu zavře v �6 hodin. V mezidobí lze chalupu vyplenit.
Z Mačovic do Ondřejova vás čeká už jen �0 km, ale cesta se svažuje do hlubokého údolí Sázavy a z Chocerad 
silnice až do Ondřejova stoupá (asi 250 výškových metrů). Na přesun by měla stačit hodina. K přejezdu Sázavy 
doporučuje Martin použít Hvězdonickou lávku (loc: 49°52‘2�.98�“N, �4°46‘8.227“E), ušetříte si tím stoupání na 
Komorní hrádek. 

V Ondřejově jsme ubytováni v Kulturním domě. Budova je po pravé straně ulice Choceradská, po které pojede-
me, v ostré levotočivé zatáčce na východní straně náměstí v Ondřejově (loc: 49°54‘�4.0�5“N, �4°47‘��.909“E). 
Budova bude otevřena od �6:00. Budete uvítáni Martinem Nekolou. Po �7:�0 bude opozdivší se ebicyklisty 
vítat a posílat k muzeu Pavel Kleczek. V �7:�0 začíná u muzea prohlídka objektů hvězdárny (M. Nekola, C. Polá-
šek). Od �8:�0 bude pro Vás přednáška Doc. RNDr. Josipa Kleczka, DrSc. v zasedačce AsÚ za 2m dalekohledem. 
Poté bude prohlídka dalších dalekohledů a za dobrého počasí táborák u horiz. spektrografů.

Možná dojde i na překvapení, ale o tom není možno podat žádné bližší informace, protože by to žádné překva-
pení nebylo.

Pokud nepojedete přes Prahu, přijeďte do Mačovic, resp. Ondřejova v rámci Prologu na kole z vašeho místa 
bydliště podle mapy nebo GPS.

Vlaky
do Prahy trefí každý
z Mostu jede na Prahu rychlík každé 2 hodiny (tedy 9:04, ��:04, ��:04, atd.) a všechny vozí bez reptání kola (jízdenky 
na kola kupovat až ve vlaku!); a z Prahy trefí každý

•
•
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0. etapa – prostor startu
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Cílové město – Ondřejov

0. etapa, sobota 24. 7. 2010, 50 km
Praha » Mačovice » ondřejov

 kM výška Místo sMěr silnice cyklostezka

 0 305 Praha –háje, metro C                       ul. OpatOvská
 0,5 305 Po 500 M                                    ul. kulhavéhO
   Projet Mezi rybníky a Přes ns Meandry botiče *
 3 275 na silnici                                     a23
 4 278 Újezd (za obcí nadjezd nad d1)                11 Praha-Wien
 5 320 Průhonice (Před obcí)                         11
 6 324 1 kM za obcí                                  11
 9 333 dobřejovice                                   11
 11 350 nadjezd s 101                                 11
 13 363 herink                                        11
 16 405 olešky                                        11
 18 450 křížový Újezdec                                11
 22 404 velké PoPovice                                 0028
 26 422 lojovice                                       0028
 30 353 Pyšely                                         0028
 33 295 čtyřkoly (za MosteM Přes sázavu)**        
   Po 500 M Modrá značka                     nezpevněná
 35 399 na konci Modré Po neznačené                  nezpevněná
 37 420 Přestavlky                                  109
 39 364 vranov                                       
 40 391 mačoviCe (Pak návrat do vranova)         109
 45 281 chocerady, Most Přes sázavu***             113
 50 518 ondřejov, astronomiCká observatoř


Kontaktní údaje

Mačovice
Pavel Kleczek, tel. +420 7�� ��7 445

 Ondřejov
Martin Nekola, tel. +420 776 7�0 �07

Setkání s astronomií

Ondřejov

Poznámky
* Pokud nechcete jet terénem, je možno jet 
po ulici Opatovská až na kruhovou křižovatku, 
dát se doprava (křižovatka má bypass) na ulici 
Výstavní a po �00 metrech opět doprava na 
ulici Exnarova a jste na cyklistické trase č. �� 
(A2�).
** Kdo nechce jet (spíše jít) po turistické modré 
značce, může za mostem přes Sázavu jet vpra-
vo směrem na Čerčany a v Čerčanech po � km 
odbočit vlevo na silnici č. �09 (cyklotrasa č. �9 
– Posázavská trasa), která ho dovede do Pře-
stavlk, Vranova a Mačovic. Zajížďka je dlouhá 
celkem asi 5 km. Přijdete ale o krásné výhledy 
z Hradiště!
*** K přejezdu Sázavy můžete použít 
i Hvězdonickou lávku (loc: 49°52‘2�.98�“N, 
�4°46‘8.227“E), ještě před Chocerady.

Dojezd do Ondřejova
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0. etapa

Ondřejov
První zmínka o obci je z roku ��52.
Vila Leonora – vilu si dala postavit na úpatí vrchu Manda významná operní pěvkyně Eleonora Gayerová z Ehrenbergu 
(role Mařenky při světové premiéře Smetanovy Prodané nevěsty), která zde také �9�2 zemřela.
Hvězdárnu (Loc: 49°54‘54.6“N,�4°46‘5�.6“E), původně soukromou, nechal postavit v letech �898–�906 na vrchu Man-
da průmyslník Josef Jan Frič. Architektem byl Josef Fanta. V roce �928 hvězdárnu odkázal Universitě Karlově. Dnes 
sídlo Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Historické kopule dnes slouží jako muzea. Hvězdárna je obklopena 
arboretem se vzácnými stromy.
V současnosti má hvězdárna čtyři vědecká oddělení (Sluneční, Stelární, Meziplanetární hmoty a Galaxií a planetárních 
systémů).
Hvězdárna je vybavena největším reflektorem v ČR o průměru 2 m (Zeiss, z roku �970).

•
•

•

•

•
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Cílové město – Sezimovo Ústí

1. etapa – varianta A, neděle 25. 7. 2010, 83 km
ondřejov » PostuPice » louňovice Pod blaníkeM » tábor » seziMovo Ústí

 kM výška Místo sMěr silnice cyklostezka

 0 468 ondřejov                                         113
 4 290 chocerady                                           113
 7 397 vestec                                               113
 10 486 křižovatka s 110                                                      113
 11 454 ostředek, Před obcí                                   11010  0073
   v obci                                                1106  0073
 17 464 tePlýšovice                                           1104  0073
 19 468 čeňovice, 500 M Před obcí                            11115
 22 497 jezero                                                11115
   500 M za obcí křižovatka s 111                      11117
 26 453 křižovatka s 112                                                      112
   Po 100 M                                            1128
 27 436 jeMniště, na konci obce                               1123  0072
 28 418 PostuPiCe                                            1124  0069
 35 451 nesPery                                              1124
 37 450 veliš, na začátku obce                                1256
   ve středu obce                                        1256  8163
   300 M za obcí                                        1256  8163
 39 471 křižovatka s 150 na konci lesa                       150  8163
 42 393 LouňoviCe Pod bLaníkem                             125  1177
   Po 50 M                                              125  1177
 47 398 kaMberk                                             125  1177
 51 415 šebířov                                               125  1177
 55 456 Mladá vožice, na začátku obce                       137  1177
   800 M za benzinkou                                 	 137
 64 506 ratibořské hory                                     137
 74 438 tábor (Proti Proudu lužnice Po jejíM PravéM břehu)  neznačená
 80 402 seziMovo Ústí, náMěstí (Po červené)                  ŠafaříkOva
 83 417 sezimovo Ústí, hvězdárna


Kontaktní údaje

Sezimovo Ústí
Zdeněk Soldát +420 7�� �29 45�

Spíme v budově �. Základní školy, ulice 9. Května 489 
asi 200 metrů od hvězdárny (vyznačena na mapě jako 
místo noclehu). Ke hvězdárně i ke škole nás zavedou 
orientační šipky, které, jako vždy, zajistí Eddy.

Setkání s astronomií

Tábor
Hvězdárna MěKS (49°24‘48.2“N,�4°40‘04.�“E) byla 
vybudována v roce �9�5 na střeše Kulturního domu. 
Hvězdárna je zaměřena na popularizační činnost.
Refraktor ��0 mm na paralaktické montáži
Adresa: Hvězdárna MěKS, Jiráskova �775
Návštěva bude upřesněna na Ebicyklu.

Model planetární soustavy
Poloha je uvedena na mapě. Model se nachází na 
louce u Lužnice, ulice Na Bydžově, těsně před vjez-
dem do Sezimova Ústí. Návštěva bude upřesněna na 
Ebicyklu.

Sezimovo Ústí
Hvězdárna Františka Pešty (49°2�‘07.8“N,�4°42‘�2.
�“E) byla postavena v letech �964-�965. Slavnostní 
otevření 6. června �965. Astromonický kroužek zde 
ovšem existoval od roku �950. Hvězdárna je zaměře-
na na popularizační činnost
Cassegrain �50/2250 mm Carl Zeiss
Refraktor 80/��70 – zákresy sluneční fotosfér

Dojezd do Sezimova Ústí
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1. etapa – varianta A

Komorní Hrádek
Zámek, původně hrad byl postaven �4�2 po dobytí hradu Čejchanov �404 na výhodnějším místě. Roku �554 hrad získal a přestavěl na 
renesanční zámek Jan z Valdštejna. Od té doby byl přestavován několikrát. Pro veřejnost otevřen dvakrát ročně (v dubnu (den památek) 
a v září ve dnech otevřených dveří).

Ostředek
Původní tvrz přestavěna na zámek začátkem �8. století. V kapli se nachází socha Čechie z roku �765, která byla vystavena na výstavě EXPO 
v Montrealu �967. Nad hlavním vchodem je pamětní deska Svatopluka Čecha, který se zde v roce �846 narodil. Dnes zámek slouží jako 
léčebna a je veřejnosti nepřístupný, kromě světničky Sv. Čecha, kde je zřízen jeho památník.

Jemniště
Zámek Jemniště, barokní zámek vybudovaný Františkem Adamem z Trauttnasdorffu před rokem �724, projekt vypracoval významný stavi-
tel František Maximilián Kaňka. V současné době se opravuje a je v soukromých rukou. Prohlídka je možná.
Poblíže zámku (v pohledové ose) se nachází stromořadí.

Postupice
Pamětní deska Svatopluka Čecha na staré škole.
Kostel sv. Martina, poblíž kostela se nachází památný strom

Čelivo
Na začátku obce u silnice je památný strom.

Louňovice pod Blaníkem
Prvními obyvateli tohoto kraje, po kterých se dochovaly stopy, byli Keltové. V 5. století př. n. l. vybudovali hradiště na vrcholu Velkého Blaní-
ku (�25 x �75 m). Archeologický výzkum v 2. polovině �9. století a poté v roce �940. 
V roce ��49 založen ženský premonstrátský klášter. Klášter byl v roce �420 vypálen husity a jediný objekt, který se dochoval do dnešní 
doby (v pozměněné podobě) je kostel Nanebevzetí Panny Marie. U vchodu do kostela se nachází náhrobek z roku �652. Postaven záměrně 
tak, aby se po jeho náhrobku šlapalo.
U zdi kostela se nachází pamětní deska zdejšího rodáka, hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky (nar. �679, zemřel 2�. �2. �745 
v Drážďanech).
Zámek ve středu obce byl �675 barokně upraven a patřil až do roku �924 pražskému arcibiskupství. Poté přešel ho majetku Sokola, které-
mu patří dodnes.
Budova zámeckého pivovaru bohužel již svou funkci neplní.
Budova pivovarského sklepení je zajímavá tím, že připomíná spíše palírnu skotské whisky. Ve zdi sklepení se nachází základní kámen, 
původně určený do základů Národního divaldla v Praze. Tento kámen byl v roce �868 převezen do Prahy, uložen do základů ale byl shledán 
příliš malým, nahrazen jiným a převezen zpět do Louňovic a použit v této budově.
Blaník, jde vlastně o dvě oddělené hory. Velký Blaník (6�8 m n. m.) a Malý Blaník (564 m n. m.). Na vrcholu stojí rozhledna (�0 m) ve tvaru 
husitské hlásky z roku �940. Vedle rozhledny se na vrcholu nacházejí Rytířské skály. Podle pověsti uvnitř hory čekají Blaničští rytíři vedení 
sv. Václavem, kteří pomohou Čechám až bude nejhůře.

Tábor
Hrad Hradiště na místě dnešního města byl založen Přemyslem Otakarem II. ve ��. století na soutoku Lužnice a Tismenického potoka. Měs-
to (spíše vojenský tábor) bylo založeno husity v roce �420 a bylo nazváno podle hory Thabor u Narazetu ve Svaté zemi (v dnešním Izraeli). 
Po porážce radikálních husitů bylo město roku �4�7 povýšeno na královské město Zikmundem Lucemburským. V roce �492 byla vybudo-
vána vodní nádrž Jordán (podle řeky Jordán ve Svaté zemi). Město bylo dobyto Švédy za třicetileté války (2�. 8. �648).
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor byl budován od roku �440 do �5�2 (stavitel Staněk z Prahy). Kostel několikrát vyhořel a byl 
přestavován, naposledy v letech �896–�898 kdy byl regotizován. Barokní oltář byl nahrazen neogotickým od Josefa Krejčíka. Gotická věž, 
vysoká 77,8 metrů je nejvyšší v jižních Čechách.
Radnice je nejvýznamnější památkou pozdní gotiky v českých městech. V současné době slouží jako vstupní objekt do Husitského muzea.
Z táborského hradu se zachovala pouze jedna válcová věž Kotnov s připojenou Bechyňskou bránou (�0. léta �5. století).
Ctiborův dům (čp. 6) je pozdně gotický dům z roku �5�2.
Dům Albrechta pekaře (čp. 22�) původně gotický dům, renesančně přestavěný po požáru města v roce �559. Zazděná dělová koule připo-
míná odstřelovaní města Švédy v roce �648.
Dům pasíře Prokopa (čp. 220) původně gotický dům (první zmínka �52�) byl renesančně přestavěn po požáru města �559. Od roku �994 
nese název „Kostnický dům“ připomínající partnerství obou měst.
Dům čp. �08 z poloviny �5. století byl několikrát přestavěn. Při rekonstrukci v roce 200� byl zde objeven tzv. Táborský poklad (4 000 stříbr-
ných mincí z jagelonské doby).

Sezimovo Ústí
První zmínka je z roku �250. Nejvýznamější událostí je pobyt mistra Jana Husa a vznik nejstarší husitské obce krátce po jeho upálení. V roce 
�420 husité město vypálili a přesídlili do oblasi hradu Hradiště, kde založili nové město Tábor. Spáleniště Sezimova Ústí zpustlo a nové měs-
to bylo znovu vystavěno po roce �828. Dominantou starého města (Sezimovo Ústí I) je Husovo náměstí. 
Nové město (Sezimovo Ústí II) vzniklo zásluhou Tomáše Bati, který zde založil Moravské akciové strojírny (nyní Kovosvit a.s.), kulturní 
a obchodní dům a moderní sídliště pro zaměstnance. Zástavba je podobná jako ve Zlíně. 
Památník Dr. Edvarda Beneše je umístěn ve vile kterou si nechal postavit v letech �9�0-� ministr zahraničních věcí První republiky. Odtud 
odjel už jako prezident 22. září �9�8 do exilu. Během okupace byla vila vypleněna gestapem a německou armádou. Sem se Dr. Beneš 
po válce vrátil a zde také �. 9. �948 zemřel a byl pochován na místě bývalé Husovy kazatelny v zahradě vily. Zde také žila a zemřela jeho 
manželka Hana a byla tajně pochována po boku manžela (v roce �975). Vila prošla v 70. letech rekonstrukcí a nyní je v majetku Úřadu vlády 
ČR.
Kozí Hrádek: nejstarší zmínka je z roku ��77 ale je pravděpodobně starší. Na hradě pobýval v letech �4�2–�4�4 Mistr Jan Hus po nuceném 
odchodu z Prahy, kde na něho byla uvalena klatba. V roce �4�8 hrad vyhořel a od té doby pustl a sloužil jako zdroj stavebního materiálu.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•



strana 8 strana 9

Cílové město – Sezimovo Ústí

1. etapa – varianta B, neděle 25. 7. 2010, 82 km
ondřejov » PostuPice » louňovice Pod blaníkeM » tábor » seziMovo Ústí

 kM výška Místo sMěr silnice cyklostezka

 0 468 ondřejov                                         113
 4 290 chocerady                                           113
 7 397 vestec                                               113
 10 486 křižovatka s 110                                                      113
 11 454 ostředek, Před obcí                                   11010  0073
   v obci                                                1106  0073
 17 464 tePlýšovice                                           1104  0073
 19 468 čeňovice, 500 M Před obcí                            11115
 22 497 jezero                                                11115
   500 M za obcí křižovatka s 111                      11117
 26 453 křižovatka s 112                                                      112
   Po 100 M                                            1128
 27 436 jeMniště, na konci obce                               1123  0072
 28 418 PostuPiCe                                            1124  0069
 35 451 nesPery                                              1124
 37 450 veliš, na začátku obce                                1256
   ve středu obce                                        1256  8163
   300 M za obcí                                        1256  8163
 39 471 křižovatka s 150 na konci lesa                       150  8163
 42 393 LouňoviCe Pod bLaníkem                             125  1177
   Po 50 M                                              125  1177
 47 398 kaMberk                                             125  1177
 51 415 šebířov                                               125  1177
 55 456 Mladá vožice, na začátku obce                       137  1177
   800 M za benzinkou                                 	 137
 60 543 stará vožice                                         00341 1177
 61 549 hlasivo (část Mindlovka)                            00346 1177
 67 473 jeníčkova lhota                                      00346 1177
	 73 438 tábor (Proti Proudu lužnice Po jejíM PravéM břehu)  neznačená
 79 402 seziMovo Ústí, náMěstí (Po červené)                  ŠafaříkOva
 82 417 sezimovo Ústí, hvězdárna


Kontaktní údaje

Sezimovo Ústí
Zdeněk Soldát +420 7�� �29 45�

Spíme v budově �. Základní školy, ulice 9. Května 489 
asi 200 metrů od hvězdárny (vyznačena na mapě jako 
místo noclehu). Ke hvězdárně i ke škole nás zavedou 
orientační šipky, které, jako vždy, zajistí Eddy.

Setkání s astronomií

Tábor
Hvězdárna MěKS (49°24‘48.2“N,�4°40‘04.�“E) byla 
vybudována v roce �9�5 na střeše Kulturního domu. 
Hvězdárna je zaměřena na popularizační činnost.
Refraktor ��0 mm na paralaktické montáži
Adresa: Hvězdárna MěKS, Jiráskova �775
Návštěva bude upřesněna na Ebicyklu.

Model planetární soustavy
Poloha je uvedena na mapě. Model se nachází na 
louce u Lužnice, ulice Na Bydžově, těsně před vjez-
dem do Sezimova Ústí. Návštěva bude upřesněna na 
Ebicyklu.

Sezimovo Ústí
Hvězdárna Františka Pešty (49°2�‘07.8“N,�4°42‘�2.
�“E) byla postavena v letech �964-�965. Slavnostní 
otevření 6. června �965. Astromonický kroužek zde 
ovšem existoval od roku �950. Hvězdárna je zaměře-
na na popularizační činnost
Cassegrain �50/2250 mm Carl Zeiss
Refraktor 80/��70 – zákresy sluneční fotosfér

Dojezd do Sezimova Ústí
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1. etapa – varianta B

Komorní Hrádek
Zámek, původně hrad byl postaven �4�2 po dobytí hradu Čejchanov �404 na výhodnějším místě. Roku �554 hrad získal a přestavěl na 
renesanční zámek Jan z Valdštejna. Od té doby byl přestavován několikrát. Pro veřejnost otevřen dvakrát ročně (v dubnu (den památek) 
a v září ve dnech otevřených dveří).

Ostředek
Původní tvrz přestavěna na zámek začátkem �8. století. V kapli se nachází socha Čechie z roku �765, která byla vystavena na výstavě EXPO 
v Montrealu �967. Nad hlavním vchodem je pamětní deska Svatopluka Čecha, který se zde v roce �846 narodil. Dnes zámek slouží jako 
léčebna a je veřejnosti nepřístupný, kromě světničky Sv. Čecha, kde je zřízen jeho památník.

Jemniště
Zámek Jemniště, barokní zámek vybudovaný Františkem Adamem z Trauttnasdorffu před rokem �724, projekt vypracoval významný stavi-
tel František Maximilián Kaňka. V současné době se opravuje a je v soukromých rukou. Prohlídka je možná.
Poblíže zámku (v pohledové ose) se nachází stromořadí.

Postupice
Pamětní deska Svatopluka Čecha na staré škole.
Kostel sv. Martina, poblíž kostela se nachází památný strom

Čelivo
Na začátku obce u silnice je památný strom.

Louňovice pod Blaníkem
Prvními obyvateli tohoto kraje, po kterých se dochovaly stopy, byli Keltové. V 5. století př. n. l. vybudovali hradiště na vrcholu Velkého Blaní-
ku (�25 x �75 m). Archeologický výzkum v 2. polovině �9. století a poté v roce �940. 
V roce ��49 založen ženský premonstrátský klášter. Klášter byl v roce �420 vypálen husity a jediný objekt, který se dochoval do dnešní 
doby (v pozměněné podobě) je kostel Nanebevzetí Panny Marie. U vchodu do kostela se nachází náhrobek z roku �652. Postaven záměrně 
tak, aby se po jeho náhrobku šlapalo.
U zdi kostela se nachází pamětní deska zdejšího rodáka, hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky (nar. �679, zemřel 2�. �2. �745 
v Drážďanech).
Zámek ve středu obce byl �675 barokně upraven a patřil až do roku �924 pražskému arcibiskupství. Poté přešel ho majetku Sokola, které-
mu patří dodnes.
Budova zámeckého pivovaru bohužel již svou funkci neplní.
Budova pivovarského sklepení je zajímavá tím, že připomíná spíše palírnu skotské whisky. Ve zdi sklepení se nachází základní kámen, 
původně určený do základů Národního divaldla v Praze. Tento kámen byl v roce �868 převezen do Prahy, uložen do základů ale byl shledán 
příliš malým, nahrazen jiným a převezen zpět do Louňovic a použit v této budově.
Blaník, jde vlastně o dvě oddělené hory. Velký Blaník (6�8 m n. m.) a Malý Blaník (564 m n. m.). Na vrcholu stojí rozhledna (�0 m) ve tvaru 
husitské hlásky z roku �940. Vedle rozhledny se na vrcholu nacházejí Rytířské skály. Podle pověsti uvnitř hory čekají Blaničští rytíři vedení 
sv. Václavem, kteří pomohou Čechám až bude nejhůře.

Tábor
Hrad Hradiště na místě dnešního města byl založen Přemyslem Otakarem II. ve ��. století na soutoku Lužnice a Tismenického potoka. Měs-
to (spíše vojenský tábor) bylo založeno husity v roce �420 a bylo nazváno podle hory Thabor u Narazetu ve Svaté zemi (v dnešním Izraeli). 
Po porážce radikálních husitů bylo město roku �4�7 povýšeno na královské město Zikmundem Lucemburským. V roce �492 byla vybudo-
vána vodní nádrž Jordán (podle řeky Jordán ve Svaté zemi). Město bylo dobyto Švédy za třicetileté války (2�. 8. �648).
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor byl budován od roku �440 do �5�2 (stavitel Staněk z Prahy). Kostel několikrát vyhořel a byl 
přestavován, naposledy v letech �896 –�898 kdy byl regotizován. Barokní oltář byl nahrazen neogotickým od Josefa Krejčíka. Gotická věž, 
vysoká 77,8 metrů je nejvyšší v jižních Čechách.
Radnice je nejvýznamnější památkou pozdní gotiky v českých městech. V současné době slouží jako vstupní objekt do Husitského muzea.
Z táborského hradu se zachovala pouze jedna válcová věž Kotnov s připojenou Bechyňskou bránou (�0. léta �5. století).
Ctiborův dům (čp. 6) je pozdně gotický dům z roku �5�2.
Dům Albrechta pekaře (čp 22�) původně gotický dům, renesančně přestavěný po požáru města v roce �559. Zazděná dělová koule připo-
míná odstřelovaní města Švédy v roce �648.
Dům pasíře Prokopa (čp. 220) původně gotický dům /první zmínka �52�) byl renesančně přestavěn po požáru města �559. Od roku �994 
nese název „Kostnický dům“ připomínající partnerství obou měst.
Dům čp. �08 z poloviny �5. století byl několikrát přestavěn. Při rekonstrukci v roce 200� byl zde objeven tzv. Táborský poklad (4 000 stříbr-
ných mincí z jagelonské doby).

Sezimovo Ústí
První zmínka je z roku �250. Nejvýznamější událostí je pobyt mistra Jana Husa a vznik nejstarší husitské obce krátce po jeho upálení. V roce 
�420 husité město vypálili a přesídlili do oblasi hradu Hradiště, kde založili nové město Tábor. Spáleniště Sezimova Ústí zpustlo a nové měs-
to bylo znovu vystavěno po roce �828. Dominantou starého města (Sezimovo Ústí I) je Husovo náměstí. 
Nové město (Sezimovo Ústí II) vzniklo zásluhou Tomáše Bati, který zde založil Moravské akciové strojírny (nyní Kovosvit a.s.), kulturní 
a obchodní dům a moderní sídliště pro zaměstnance. Zástavba je podobná jako ve Zlíně. 
Památník Dr. Edvarda Beneše je umístěn ve vile kterou si nechal postavit v letech �9�0-� ministr zahraničních věcí První republiky. Odtud 
odjel už jako prezident 22. září �9�8 do exilu. Během okupace byla vila vypleněna gestapem a německou armádou. Sem se Dr. Beneš 
po válce vrátil a zde také �. 9. �948 zemřel a byl pochován na místě bývalé Husovy kazatelny v zahradě vily. Zde také žila a zemřela jeho 
manželka Hana a byla tajně pochována po boku manžela (v roce �975). Vila prošla v 70. letech rekonstrukcí a nyní je v majetku Úřadu vlády 
ČR.
Kozí Hrádek: nejstarší zmínka je z roku ��77 ale je pravděpodobně starší. Na hradě pobýval v letech �4�2–�4�4 Mistr Jan Hus po nuceném 
odchodu z Prahy, kde na něho byla uvalena klatba. V roce �4�8 hrad vyhořel a od té doby pustl a sloužil jako zdroj stavebního materiálu.
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Cílové město – Včelná pod Boubínem

2. etapa, pondělí 26. 7. 2010, 99 km
seziMovo Ústí » týn nad vltavou » teMelín » husinec » včelná Pod boubíneM

 kM výška Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 417 sezimovo Ústí, hvězdárna                464
 4 410 Planá nad lužnicí                            409
 7 417 Ústrašice                                     1359
 11 464 želeč                                         1359 12
 14 478 hlavatce, na začátku obce                    1358 
 20 483 černice                                       135 1136
 22 438 sudoMěřice                                   137
 24 432 jaMník (Před obcí)                            13719
 28 425 březnice                                      159
 36 361 týn nad vLtavou                             105
 40 406 bohunice                                     12219 1078
 44 496 temeLín                                       141 1078
 47 440 sedlec                                        141 1078
 49 422 chvalšovice                                   141
 59 403 vodňany                                     12250 1099
 62 453 chelčice                                      12250 1099
 67 480 vePrský rybník, křižovatka s 142             12221 1110
 74 452 strunkovice nad blanicí                      12221 1110
 78 492 těšovice                                      141
 82 499 husineC                                  145
 89 638 laziště                                       14530
 91 741 žárovna (za obcí)                             145
 93 812 nová hosPoda                                neznačená
 95 797 buk, 500 M Před obcí                         14131
 99 885 včeLná Pod boubínem


Kontaktní údaje

Paní Eva Potužníková
+420 724 084 646
Penzion Schwarzenberská myslivna
Penzion je umístěn v místní části Na Pile asi 
� km před středem obce, vpravo od hlavní 
silnice.
Spíme v penzionu.
Dojezd: V místní části Na Pile odbočíme doprava 
ještě před prudkou levotočivou zatáčkou.

Setkání s astronomií

Husinec
Kontakt: pan Ludvík Friedberger, Husinec ���, 
tel.: +420 72� 7�� 479.
Po dojezdu do Husince hned za autobusovým 
nádražím zahneme doleva, kde se nachází dům 
pana Friedbergera. Odtud odchod (odjezd) na 
hvězdárnu, asi �0 minut pěšky směrem na Výrov.

Dojezd do Včelné pod Boubínem
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2. etapa

Planá nad Lužnicí
První zmínka �288. Ve �4. století patřilo město Vítkovcům z Ústí (Jan z Ústí sympatizoval s J. Husem, proto Husův 
pobyt na nedalekém Kozím Hrádku). V polovině �6. století kupuje Planou Vilém z Rožmberka. Koncem �7. století 
získávají Planou Šternberkové a později páni z Lobkovic (na 200 let).
Původně gotický kostel sv. Václava z roku ��57 byl �666 přestavěn. Kostelní věž je z roku �796. Nad jeho severním 
vchodem je reliéf sv. Václava z roku �9�9 od J. V. Duška. Oltářní obraz sv. Václava je od J. Mathausera z roku �900, další 
obrazy od V. Myslivečka. Barokní fara je z roku �784.

Černice
Černická obora byla založena Petrem Vokem v roce �586 pro chov daňků, jelenů a černé zvěře. Současná rozloha je 
��,5 ha (původní 4 500 ha). Lovecký zámeček je z roku �765–6.

Sudoměřice u Bechyně
Kostel Všech svatých, původně gotický kostel byl roku �828 přestavěn do dnešní podoby.
Těžba a zpracování železné rudy (krevele) od roku �5�4.
U domu č.p. � se nachází lípa 450–500 let.

Velký Depot
Sousoší Kalvárie na místě skladu munice, kde 20. 6. �75� došlo k velkému výbuchu při přípravě atrakcí pro ohňostroj 
na počest návštěvy Marie Terezie. Při výbuchu bylo zabito 4� osob a 48 zraněno. V tomto místě se nacházelo dělostře-
lecké cvičiště.

Týn nad Vltavou
Arcibiskupský zámek na náměstí je barokní stavba z roku �699. V současnosti muzeum vorařství, loďařství a loutkář-
ství. V zadním traktu je restaurace nabízející jihočeské speciality.
Arcibiskupský pivovar je ze �6. století.

Temelín
Jaderná elektrárna má v současnosti v provozu dva bloky o výkonu 2 x � 000 MW. V roce 2006 elektrárna vyrobila ~�2 
TWh (4�,2 PJ) elektrické energie (cca �2% celkového objemu elektřiny). Je častým cílem kritiky ekologických aktivistů 
a rakouské vlády.

Vodňany
Město vzniklo jako osada u zlatonosných rýžovišť na přelomu �2. a ��. století. ���6 bylo povýšeno na královské město 
Janem Lucemburským. Roku �420 město dobyl Jan Žižka, poté se přidalo k husitům. V �8. století třikrát vyhořelo 
(�722, �757, �782).
Děkanský kostel Narození Panny Marie je z roku ���7. Na konci �9. století byl přestavěn v novogotickém slohu. Byl 
vyzdoben podle návrhů Mikoláše Alše.

Husinec
První zmínka �29�.
Husův dům č.p. �6 je situován na hlavní ulici, původně gotický dům. Roku ��69 (Palacký) se zde narodil Jan Hus. 
Kazatel v Betlémské kapli v Praze, rektor Karlovy university (�40�–�40�, �409–�4�0), v červnu �4�2 klatbou vykázán z 
Prahy. ��. června �4�4 se odebral do Kostnice, kde byl jako kacíř upálen dne 6. července �4�5.
Národní kulturní památka, otevřeno mimo pondělí 9:00–�2:00, �2:�0–�7:00)
Husova skála asi 0,5 km od obce. Podle pověsti pod ní odpočíval malý Jan Hus při cestách ze školy z Prachatic.
Husova socha na náměstí je z roku �958 od Karla Lidického

Laziště
Městská památková rezervace
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Cílové město – Včelná pod Boubínem

3. etapa, úterý 27. 7. 2010, 10 km
včelná Pod boubíneM » boubín » včelná Pod boubíneM

 kM výška Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 885 včeLná Pod boubínem                      žlutá tur  zn 
 5 1362 boubín, vrChoL                            409
 10 885 včeLná Pod boubínem                     409

Pěší, odPočinková etaPa!

Boubín
Boubínský prales je část původního středoevropského pralesa. Druhové složení je hlavně buk, smrk a jedle. Rezervací 
vyhlášen již roku �858, rozloha 666 ha. Některé stromy jsou staré až 400 let, smrky dosahují výšky až 50 metrů. Zře-
telně se odlišuje od okolních lesních monokultur. Známý Král smrků (padl 4. �2. �970) měl výšku 57 metrů a obvod 
kmene 508 cm (�,� metrů od země).
Hora Boubín je vysoká � �62 m, na vrcholu se nachází rozhledna (vysoká 2� metrů).
Pamětní kámen je připomíná návštěvu kardinála Fridricha von Schwarzenberg, který vrchol Boubína navštívil roku 
�867.
Boubínské jezírko je uměle vytvořená vodní nádrž na Kaplickém potoce, která sloužila jako zdroj vody pro plavební 
kanál.



•

•
•

•

Dojezd do Včelná pod Boubínem
Penzion je umístěn v místní části Na Pile asi � km před středem obce, vpravo od hlavní silnice.
Spíme v penzionu.
Dojezd: V místní části Na Pile odbočíme doprava ještě před prudkou levotočivou zatáčkou.
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3. etapa
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Cílové město – Klatovy

4. etapa – varianta A, středa 28. 7. 2010, 96 km
včelná Pod boubíneM » churáňov » částkov » klatovy

 kM výška Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 885 včeLná Pod boubínem                            14131
 5 811 buk, 200 M Před obcí                            
 6 800 křižovatka s 145 (na konci obce buk)            145
 11 658 viMPerk                                          145
 15 800 křižovatka s 168                                 145
 19 736 zdíkov                                            14516
 21 781 Masákova lhota                                14516
 24 900 nový dvůr (na konci obce)                      14516a
 26 904 churáňov                                        14514
 28 1092 Churáňov, boLidová síť                      14514
 30 904 churáňov                                        14514
 35 859 Podskalí                                         14514
 37 766 stachy                                          145
 48 738 kašPerské hory                                  145
 52 579 křižovatka s 169                                 169, 145
 55 548 annín, křižovatka  a Most Přes otavu             1456
 57 564 nové Městečko                                   145
 58 585 křižovatka s 1455                               1455
 59 625 dolejší krušec                                   18716
 64 510 křižovatka s 171 (na začátku sušice)             171
 66 528 Františkova ves                                  17118
 68 600 částkov hvězdárna                          17118
 71 686 cihelna                                          17118
 75 615 velhartice                                       17114
 77  neMilkov                                         171
 84 475 běšiny                                              38*
 87 450 hubenov                                           38
 96 408 kLatovy


Kontaktní údaje

Klatovy
VOŠ a Obchodní akademie 
Hálkova ���, Klatovy
Pan správce Mgr. Jiří Bureš
+420 606 �98 892
Škola je umístěna v areálu bývalých kasáren na 
západním okraji města.
Spíme v tělocvičně, teplá a studená voda zajiš-
těna.
Dojezd: Nejlépe z Náměstí míru ve středu města. 
Z náměstí vyjedeme ulicí Plánická a asi po � km 
odbočíme doleva do ulice Machníkova. Po 
200 m křižujeme ulici Hálkova, areál kasáren je 
vpravo.

Setkání s astronomií

Churáňov
Bolidová síť (49° 04‘ 00 N, ��° �7‘ 00“ E)

Částkov
Hvězdárna (49°�4‘��.�“N,��°27‘00.5“E)
* Už před Běšinami v osadě Uloh se napojte 
na cyklotrasu č. �8. Ta nás dovede až do Klatov 
a vede v podstatě paralelně po pravé straně 
silnice č. 27 (E5�). Této hlavní silnici se raději 
vyhněte.

Dojezd do Klatov
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4. etapa - varianta A

Vimperk
Hrad Vimpek založen před rokem �26� na cestě do Bavor (jedna z větví Zlaté stezky, hlavně doprava soli). U něj vznikla osada, 
povýšená roku �479 na město. 
Město bylo třikrát dobyto, na počátku husitských válek, roku �468 za Jiřího z Poděbrad a na počátku třicetileté války �6�9. Od 
roku �789 do �947 bylo vlastnictvím rodu Schwarzenbergů.
Zámek, původně hrad ze ��. století byl přestavěn do renesanční podoby v letech �5�0–�560. V letech �728–�7�4 barokizován.
Haselburg – samostatné opevnění – předsunutá dělostřelecká bašta. Postaven v roce �479. Významná pro obranu hradu protože 
stojí výše.
Kostel navštívení Panny Marie – původně raně gotická stavba byla ve druhé polovině �4. století přestavěna goticky. Cenná vnitřní 
výzdoba pochází částečně v �5. století. Vedle kostela stojí pozdně gotická, městská zvonice z roku �500.
Křížová cesta z druhé poloviny �9. století je situována na zalesněném kopci nad nemocnicí. Obnovena v roce 200�.
Z gotického městského opevnění z doby kolem �475 se zachovala značná část hradeb s věžemi.
Měšťanský dům „U jelena“, čp 6� s plastikou jelena pochází ze �6. století. Fasáda domu je klasicistní, na průčelí se dochovaly roko-
kové malby.
Velkou část domů zničil velký požár města v roce �904, kdy vyhořelo 48 domů. 
Dvě kamenné kašny z �8. století na náměstí. Jedna se sochou sv. Floriána a druhá s Pannou Marií Immaculata.
Srubové domy čp. ��, �6 a �8 pod náměstím v Innocencově ulici byly postaveny v �7. století a jsou typickou ukázkou šumavské 
lidové architektury.
Pivovary čp. 27 a 88 v Pivovarské ulici jsou bývalý městský a panský pivovar.
Železniční viadukt u osady Klášterec asi 2 km od Vimperka byl otevřen provozu 9. 7. �900 na trati Volary – Strakonice.

Churáňov
Meteorologická stanice byla na Churáňovském vrchu zřízena roku �952. Nepřetržité pozorování začalo v roce �95�. 
Poloha: zeměpisná šířka 49° 04´, zeměpisná délka ��° �7´, nadmořská výška � ��8 m.
Zajímavosti: Roční průměrná teplota vzduchu: 4,2 °C; Roční průměrný úhrn srážek: � 090,8 mm; Roční průměrná doba slunečního 
svitu: � 692 hod.
Nadstandardní činnosti: Automatický imisní monitoring SO2, NOx a polétavého prachu; Fotografování bolidů pro ČAV; Monito-
ring slunečního záření pro SOO (Solar and Ozone Observatory) Hradec Králové

Kašperské Hory
Kašperské Hory jsou nejvýše položené gotické město v Čechách (740 m n. m.). Za panování Jana Lucemburského povýšeny na 
horní město. V �5. století bylo v okolí města 40 zlatých dolů. Karel IV nechal v letech ��56–��66 vybudoval silnici do Pasova (Zlatá 
stezka) a hrad Karlberg – Kašperk (��56–��6�). Za husitských válek byly Kašperské Hory oporou katolické strany.
Město povýšeno na královské v roce �584. Sídlo úřadů a škol. Nejvíce utrpělo po II. Světové válce odsunem německého obyvatel-
stva.
Radnice, původně renesanční dům ve kterém bydlel zástavní držitel hradu Kašperka. Před rokem �597 upraven na radnici. V �7. 
století doplněna třemi barokními štíty. A hodinovou vížkou.
Arciděkanský kostel sv. Markéty je dominantou náměstí a celého města. Gotická trojlodní bazilika z poloviny �4. století. Kostel 
novogoticky upraven v roce �88�. 
Cenný obraz sv. Markéty na oltáři.
Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn �850–�867 v novogotickém slohu na jižním okraji města. Pouť se koná 5. srpna.
Kamenný pranýř z roku �6�0 stával původně na náměstí. Roku �800 byl přenesen k polní cestě na východním svahu Šibeničního 
vrchu. (odbočka ze Smetanovy ulice za penzionem Holeček).

Klatovy
Přemysl Otakar II zakládá město roku �260 při obchodní stezce do Bavor. Později se Klatovy stávají pevnou oporou táborsko-sirot-
čího svazu. Husitští stoupenci ve městě vypalují dominikánský klášter (�4�9). Po bitvě u Lipan stojí město za Jířím z Poděbrad. 
Německé obyvatelstvo opouští město (poprvé). Za třicetileté války je město vydrancováno švédským vojskem (�648). Město kro-
mě textilních a kožedělnývh výrobků proslavily hlavně klatovské karafiáty. Zde se podařilo vyšlectit z původních francouzských, 
drobnokvětých karafiátů (byly dovezeny �8��) dnes známé velkokvěté odrůdy.
Černá věž postavena v letech �547–�555 za účelem signalizace nebezpečí (vojska, požáry). Je vysoká 8� metrů. Vichřice v roce 
�870 shodila střechu. Místo dopadu je označeno v dlažbě. Na místě �2 domů pod věží byla v letech �675–�7�7 postavena jezuit-
ská kolej. Působil na ni i Bohuslav Balbín, který zde napsal dílo „Obrana jazyka slovanského“
Bílá věž vyla vybudována po požáru města v roce �689 na místě původní zvonice.
Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce – základy chrámu položeny roku �656 jezuity, kteří přišli do 
města �6�6. Staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Koliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel 
několikrát vyhořel, do současné podoby byl opraven po požáru v roce �8�0.
Pod kostelem se nacházejí katakomby, do nichž byli pochováváni řádoví bratři (�674–�78�). Katakomby jsou přístupné, v součas-
nosti je k vidění 40 mumií v rakvích se skleněnými víky. Přístupno denně 9:00-�2:00, ��:00-�7:00, tel �76 �20 �60.
Kostel sv. Vavřince a dominikánský klášter ze �4. století vypleněný za hustských válek. Po třicetileté válce obnoven. Roku �786 
objekt předán gymnáziu. V současnosti centrum celoživotního vzdělávání.
Arciděkanský kostel Panny Marie byl postaven v druhé polovině �2. století, krátce po založení města. Kostel byl několikrát přesta-
vován. Současná podoba v pozdně gotickém slohu je z let �550–�560 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Na oltáři je 
umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázraky.
Radnice je spojena s Černou věží a je z let �557–�559.
Židovský hřibitov založen roku �87� a synagoga z roku �876 už neslouží svému účelu. �7. �� �942 (!) a �7. ��. �944 (!) proběhl 
odsun židovského obyvatelstva do koncentračních táborů.
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Cílové město – Klatovy

4. etapa – varianta B, středa 28. 7. 2010, 92 km
včelná Pod boubíneM » churáňov » sušice » klatovy

 kM výška Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 885 včeLná Pod boubínem                     14131
 5 811 buk, 200 M Před obcí                    
 6 800 křižovatka s 145 (na konci obce buk)    145
 11 658 viMPerk                                   145
 15 800 křižovatka s 168                          145
 19 736 zdíkov                                    14516
 21 781 Masákova lhota                         14516
 24 900 nový dvůr (na konci obce)               14516a
 26 904 churáňov                                14514
 28 1092 Churáňov, boLidová síť                14514
 30 904 churáňov                                 14514
 35 859 Podskalí                                   14514
 37 766 stachy                                    145
 48 738 kašPerské hory                           145
 52 579 křižovatka s 169                         169, 145
 58 554 dlouhá ves                                169
 64 479 sušiCe                                    187
 68 490 hrádek                                    187
 75 537 kolínec                                    18716
 81 667 sedlo hradisko                            18716
 85 437 Mochtín                                   22
 92 408 kLatovy


Kontaktní údaje

Klatovy
VOŠ a Obchodní akademie 
Hálkova ���, Klatovy
Pan správce Mgr. Jiří Bureš
+420 606 �98 892
Škola je umístěna v areálu bývalých kasá-
ren na západním okraji města.
Spíme v tělocvičně, teplá a studená voda 
zajištěna.
Dojezd: Nejlépe z Náměstí míru ve středu 
města. Z náměstí vyjedeme ulicí Plánická 
a asi po � km odbočíme doleva do ulice 
Machníkova. Po 200 m křižujeme ulici 
Hálkova, areál kasáren je vpravo.

Setkání s astronomií

Churáňov
Bolidová síť (49° 04‘ 00 N, ��° �7‘ 00“ E)

Dojezd do Klatov



strana �8 strana �9

4. etapa - varianta B

Vimperk
Hrad Vimpek založen před rokem �26� na cestě do Bavor (jedna z větví Zlaté stezky, hlavně doprava soli). U něj vznikla osada, povýšená roku 
�479 na město. 
Město bylo třikrát dobyto, na počátku husitských válek, roku �468 za Jiřího z Poděbrad a na počátku třicetileté války �6�9. Od roku �789 do 
�947 bylo vlastnictvím rodu Schwarzenbergů.
Zámek, původně hrad ze ��. století byl přestavěn do renesanční podoby v letech �5�0–�560. V letech �728–�7�4 barokizován.
Haselburg – samostatné opevnění – předsunutá dělostřelecká bašta. Postaven v roce �479. Významná pro obranu hradu protože stojí výše.
Kostel navštívení Panny Marie – původně raně gotická stavba byla ve druhé polovině �4. století přestavěna goticky. Cenná vnitřní výzdoba 
pochází částečně v �5. století. Vedle kostela stojí pozdně gotická, městská zvonice z roku �500.
Křížová cesta z druhé poloviny �9. století je situována na zalesněném kopci nad nemocnicí. Obnovena v roce 200�.
Z gotického městského opevnění z doby kolem �475 se zachovala značná část hradeb s věžemi.
Měšťanský dům „U jelena“, čp 6� s plastikou jelena pochází ze �6. století. Fasáda domu je klasicistní, na průčelí se dochovaly rokokové malby.
Velkou část domů zničil velký požár města v roce �904, kdy vyhořelo 48 domů. 
Dvě kamenné kašny z �8. století na náměstí. Jedna se sochou sv. Floriána a druhá s Pannou Marií Immaculata.
Srubové domy čp. ��, �6 a �8 pod náměstím v Innocencově ulici byly postaveny v �7. století a jsou typickou ukázkou šumavské lidové architek-
tury.
Pivovary čp. 27 a 88 v Pivovarské ulici jsou bývalý městský a panský pivovar.
Železniční viadukt u osady Klášterec asi 2 km od Vimperka byl otevřen provozu 9. 7. �900 na trati Volary – Strakonice.

Churáňov
Meteorologická stanice byla na Churáňovském vrchu zřízena roku �952. Nepřetržité pozorování začalo v roce �95�. 
Poloha: zeměpisná šířka 49° 04´, zeměpisná délka ��° �7´, nadmořská výška � ��8 m.
Zajímavosti: Roční průměrná teplota vzduchu: 4,2 °C; Roční průměrný úhrn srážek: � 090,8 mm; Roční průměrná doba slunečního svitu: � 692 
hod.
Nadstandardní činnosti: Automatický imisní monitoring SO2, NOx a polétavého prachu; Fotografování bolidů pro ČAV; Monitoring slunečního 
záření pro SOO (Solar and Ozone Observatory) Hradec Králové

Sušice
Místo osídleno již ve starší době kamenné. Rýžovnická osada na obchodní cestě do Bavor (rýžování zlata, dovoz soli). První písemná zmínka je 
z roku �2��. V husitské době stálo město na straně Tábora. Později město trpělo protireformací, válkami a požáry.
Radnice je renesanční dvoupatrová budova s věží z konce �6. století a přestavěná v letech �850–5�. Ve vestibulu se nachází nejstarší památka 
Sušice – kamenná deska s latinským nápisem připomínající stavbu hradeb z roku ��22.
Arciděkanský kostel sv. Václava – původně gotická trojlodní bazilika postavená v polovině �4. století a barokně přestavěna po požáru města 
�707, později �885–86 rogitizována. Oltářní obraz sv. Václava je z roku �86�.
Hřbitovní kostel Panny Marie je gotický z roku ��52. Nejcennější částí je gotická Kabátovská kaple z �5. století.

Kašperské Hory
Kašperské Hory jsou nejvýše položené gotické město v Čechách (740 m.n.m.). Za panování Jana Lucemburského povýšeny na horní město. V �5. 
století bylo v okolí města 40 zlatých dolů. Karel IV nechal v letech ��56-��66 vybudoval silnici do Pasova (Zlatá stezka) a hrad Karlberg – Kašperk 
(��56–��6�). Za husitských válek byly Kašperské Hory oporou katolické strany.
Město povýšeno na královské v roce �584. Sídlo úřadů a škol. Nejvíce utrpělo po II. Světové válce odsunem německého obyvatelstva.
Radnice, původně renesanční dům ve kterém bydlel zástavní držitel hradu Kašperka. Před rokem �597 upraven na radnici. V �7. století doplněna 
třemi barokními štíty. A hodinovou vížkou.
Arciděkanský kostel sv. Markéty je dominantou náměstí a celého města. Gotická trojlodní bazilika z poloviny �4. století. Kostel novogoticky 
upraven v roce �88�. 
Cenný obraz sv. Markéty na oltáři.
Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn �850-�867 v novogotickém slohu na jižním okraji města. Pouť se koná 5. srpna.
Kamenný pranýř z roku �6�0 stával původně na náměstí. Roku �800 byl přenesen k polní cestě na východním svahu Šibeničního vrchu. (odboč-
ka ze Smetanovy ulice za penzionem Holeček).

Klatovy
Přemysl Otakar II zakládá město roku �260 při obchodní stezce do Bavor. Později se Klatovy stávají pevnou oporou táborsko-sirotčího svazu. 
Husitští stoupenci ve městě vypalují dominikánský klášter (�4�9). Po bitvě u Lipan stojí město za Jířím z Poděbrad. Německé obyvatelstvo 
opouští město (poprvé). Za třicetileté války je město vydrancováno švédským vojskem (�648). Město kromě textilních a kožedělnývh výrobků 
proslavily hlavně klatovské karafiáty. Zde se podařilo vyšlectit z původních francouzských, drobnokvětých karafiátů (byly dovezeny �8��) dnes 
známé velkokvěté odrůdy.
Černá věž postavena v letech �547–�555 za účelem signalizace nebezpečí (vojska, požáry). Je vysoká 8� metrů. Vichřice v roce �870 shodila 
střechu. Místo dopadu je označeno v dlažbě. Na místě �2-ti domů pod věží byla v letech �675–�7�7 postavena jezuitská kolej. Působil na ni 
i Bohuslav Balbín, který zde napsal dílo „Obrana jazyka slovanského“
Bílá věž vyla vybudována po požáru města v roce �689 na místě původní zvonice.
Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce – základy chrámu položeny roku �656 jezuity, kteří přišli do města �6�6. Sta-
viteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Koliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel několikrát vyhořel, do současné 
podoby byl opraven po požáru v roce �8�0.
Pod kostelem se nacházejí katakomby, do nichž byli pochováváni řádoví bratři (�674–�78�). Katakomby jsou přístupné, v současnosti je k vidění 
40 mumií v rakvích se skleněnými víky. Přístupno denně 9:00–�2:00, ��:00–�7:00, tel �76 �20 �60.
Kostel sv. Vavřince a dominikánský klášter ze �4. století vypleněný za hustských válek. Po třicetileté válce obnoven. Roku �786 objekt předán 
gymnáziu. V současnosti centrum celoživotního vzdělávání.
Arciděkanský kostel Panny Marie byl postaven v druhé polovině �2. století, krátce po založení města. Kostel byl několikrát přestavován. Součas-
ná podoba v pozdně gotickém slohu je z let �550–�560 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Na oltáři je umístěn obraz Panny Marie 
Klatovské, spojený se zázraky.
Radnice je spojena s Černou věží a je z let �557–�559.
Židovský hřibitov založen roku �87� a synagoga z roku �876 už neslouží svému účelu. �7. �� �942 (!) a �7. ��. �944 (!) proběhl odsun židovského 
obyvatelstva do koncentračních táborů.
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Cílové město – Klatovy

4. etapa – varianta C, středa 28. 7. 2010, 76 km
včelná Pod boubíneM » sušice » klatovy

 kM výška Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 885 včeLná Pod boubínem                     14131
 5 811 buk, 200 M Před obcí                    
 6 800 křižovatka s 145 (na konci obce buk)     145
 9 756 svatá Máří                               14521
 13 591 bohuMilice                                14521
 16 577 dolany                                   171
 23 725 vácov                                    	171, 170
 24 740 vrbice                                     171
 29 847 Malec                                     171
 32 679 strašín                                   171
 34 581 500 M za obcí                             1458
 35 625 nezdice na šuMavě                         17121
 41 748 albrechtice, silnice obec Míjí               17121
 48 477 sušiCe                                    187
 53 487 hrádek                                    187
 59 537 kolínec                                    18716
 62 571 Mlázovy                                 18716
 65 667 sedlo hradisko                            18716
 69 437 Mochtín                                   22
 76 408 kLatovy


Kontaktní údaje

Klatovy
VOŠ a Obchodní akademie 
Hálkova ���, Klatovy
Pan správce Mgr. Jiří Bureš
+420 606 �98 892
Škola je umístěna v areálu bývalých kasá-
ren na západním okraji města.
Spíme v tělocvičně, teplá a studená voda 
zajištěna.
Dojezd: Nejlépe z Náměstí míru ve středu 
města. Z náměstí vyjedeme ulicí Plánická 
a asi po � km odbočíme doleva do ulice 
Machníkova. Po 200 m křižujeme ulici 
Hálkova, areál kasáren je vpravo.

Dojezd do Klatov



strana 20 strana 2�

4. etapa - varianta C

Vimperk
Hrad Vimpek založen před rokem �26� na cestě do Bavor (jedna z větví Zlaté stezky, hlavně doprava soli). U něj vznikla osada, povýšená roku 
�479 na město. 
Město bylo třikrát dobyto, na počátku husitských válek, roku �468 za Jiřího z Poděbrad a na počátku třicetileté války �6�9. Od roku �789 do 
�947 bylo vlastnictvím rodu Schwarzenbergů.
Zámek, původně hrad ze ��. století byl přestavěn do renesanční podoby v letech �5�0–�560. V letech �728-�7�4 barokizován.
Haselburg – samostatné opevnění – předsunutá dělostřelecká bašta. Postaven v roce �479. Významná pro obranu hradu protože stojí výše.
Kostel navštívení Panny Marie – původně raně gotická stavba byla ve druhé polovině �4. století přestavěna goticky. Cenná vnitřní výzdoba 
pochází částečně v �5. století. Vedle kostela stojí pozdně gotická, městská zvonice z roku �500.
Křížová cesta z druhé poloviny �9. století je situována na zalesněném kopci nad nemocnicí. Obnovena v roce 200�.
Z gotického městského opevnění z doby kolem �475 se zachovala značná část hradeb s věžemi.
Měšťanský dům „U jelena“, čp 6� s plastikou jelena pochází ze �6. století. Fasáda domu je klasicistní, na průčelí se dochovaly rokokové malby.
Velkou část domů zničil velký požár města v roce �904, kdy vyhořelo 48 domů. 
Dvě kamenné kašny z �8. století na náměstí. Jedna se sochou sv. Floriána a druhá s Pannou Marií Immaculata.
Srubové domy čp. ��, �6 a �8 pod náměstím v Innocencově ulici byly postaveny v �7. století a jsou typickou ukázkou šumavské lidové architek-
tury.
Pivovary čp. 27 a 88 v Pivovarské ulici jsou bývalý městský a panský pivovar.
Železniční viadukt u osady Klášterec asi 2 km od Vimperka byl otevřen provozu 9. 7. �900 na trati Volary – Strakonice.

Churáňov
Meteorologická stanice byla na Churáňovském vrchu zřízena roku �952. Nepřetržité pozorování začalo v roce �95�. 
Poloha: zeměpisná šířka 49° 04´, zeměpisná délka ��° �7´, nadmořská výška � ��8 m.
Zajímavosti: Roční průměrná teplota vzduchu: 4,2 °C; Roční průměrný úhrn srážek: � 090,8 mm; Roční průměrná doba slunečního svitu: � 692 
hod.
Nadstandardní činnosti: Automatický imisní monitoring SO2, NOx a polétavého prachu; Fotografování bolidů pro ČAV; Monitoring slunečního 
záření pro SOO (Solar and Ozone Observatory) Hradec Králové

Sušice
Místo osídleno již ve starší době kamenné. Rýžovnická osada na obchodní cestě do Bavor (rýžování zlata, dovoz soli). První písemná zmínka je 
z roku �2��. V husitské době stálo město na straně Tábora. Později město trpělo protireformací, válkami a požáry.
Radnice je renesanční dvoupatrová budova s věží z konce �6. století a přestavěná v letech �850–5�. Ve vestibulu se nachází nejstarší památka 
Sušice – kamenná deska s latinským nápisem připomínající stavbu hradeb z roku ��22.
Arciděkanský kostel sv. Václava – původně gotická trojlodní bazilika postavená v polovině �4. století a barokně přestavěna po požáru města 
�707, později �885-86 rogitizována. Oltářní obraz sv. Václava je z roku �86�.
Hřbitovní kostel Panny Marie je gotický z roku ��52. Nejcennější částí je gotická Kabátovská kaple z �5. století.

Kašperské Hory
Kašperské Hory jsou nejvýše položené gotické město v Čechách (740 m n. m.). Za panování Jana Lucemburského povýšeny na horní město. 
V �5. století bylo v okolí města 40 zlatých dolů. Karel IV nechal v letech ��56–��66 vybudoval silnici do Pasova (Zlatá stezka) a hrad Karlberg 
– Kašperk (��56–��6�). Za husitských válek byly Kašperské Hory oporou katolické strany.
Město povýšeno na královské v roce �584. Sídlo úřadů a škol. Nejvíce utrpělo po II. Světové válce odsunem německého obyvatelstva.
Radnice, původně renesanční dům ve kterém bydlel zástavní držitel hradu Kašperka. Před rokem �597 upraven na radnici. V �7. století doplněna 
třemi barokními štíty. A hodinovou vížkou.
Arciděkanský kostel sv. Markéty je dominantou náměstí a celého města. Gotická trojlodní bazilika z poloviny �4. století. Kostel novogoticky 
upraven v roce �88�. 
Cenný obraz sv. Markéty na oltáři.
Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn �850–�867 v novogotickém slohu na jižním okraji města. Pouť se koná 5. srpna.
Kamenný pranýř z roku �6�0 stával původně na náměstí. Roku �800 byl přenesen k polní cestě na východním svahu Šibeničního vrchu. (odboč-
ka ze Smetanovy ulice za penzionem Holeček).

Klatovy
Přemysl Otakar II zakládá město roku �260 při obchodní stezce do Bavor. Později se Klatovy stávají pevnou oporou táborsko-sirotčího svazu. 
Husitští stoupenci ve městě vypalují dominikánský klášter (�4�9). Po bitvě u Lipan stojí město za Jířím z Poděbrad. Německé obyvatelstvo 
opouští město (poprvé). Za třicetileté války je město vydrancováno švédským vojskem (�648). Město kromě textilních a kožedělnývh výrobků 
proslavily hlavně klatovské karafiáty. Zde se podařilo vyšlectit z původních francouzských, drobnokvětých karafiátů (byly dovezeny �8��) dnes 
známé velkokvěté odrůdy.
Černá věž postavena v letech �547-�555 za účelem signalizace nebezpečí (vojska, požáry). Je vysoká 8� metrů. Vichřice v roce �870 shodila stře-
chu. Místo dopadu je označeno v dlažbě. Na místě �2 domů pod věží byla v letech �675–�7�7 postavena jezuitská kolej. Působil na ni i Bohuslav 
Balbín, který zde napsal dílo „Obrana jazyka slovanského“
Bílá věž vyla vybudována po požáru města v roce �689 na místě původní zvonice.
Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce – základy chrámu položeny roku �656 jezuity, kteří přišli do města �6�6. Sta-
viteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Koliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel několikrát vyhořel, do současné 
podoby byl opraven po požáru v roce �8�0.
Pod kostelem se nacházejí katakomby, do nichž byli pochováváni řádoví bratři (�674–�78�). Katakomby jsou přístupné, v současnosti je k vidění 
40 mumií v rakvích se skleněnými víky. Přístupno denně 9:00–�2:00, ��:00–�7:00, tel �76 �20 �60.
Kostel sv. Vavřince a dominikánský klášter ze �4. století vypleněný za hustských válek. Po třicetileté válce obnoven. Roku �786 objekt předán 
gymnáziu. V současnosti centrum celoživotního vzdělávání.
Arciděkanský kostel Panny Marie byl postaven v druhé polovině �2. století, krátce po založení města. Kostel byl několikrát přestavován. Součas-
ná podoba v pozdně gotickém slohu je z let �550–�560 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Na oltáři je umístěn obraz Panny Marie 
Klatovské, spojený se zázraky.
Radnice je spojena s Černou věží a je z let �557–�559.
Židovský hřibitov založen roku �87� a synagoga z roku �876 už neslouží svému účelu. �7. �� �942 (!) a �7. ��. �944 (!) proběhl odsun židovského 
obyvatelstva do koncentračních táborů.
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Cílové město – Mariánské Lázně

5. etapa – varianta A, čtvrtek 29. 7. 2010, 112 km
klatovy » slatina » kladruby » stříbro » Mariánské lázně

 kM výš  Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 408 kLatovy                                      185
 6 391 svrčovec                                     185
 9 393 dolany                                      185
 13 450 slatina                                      1845
 14 450 za obcí                                       neznačená
 14 452 sLuneční hodiny                   zPět do slatiny
 17 500 lučice                                        185
 20 452 chocoMyšl                                   185
 24 440 koloveč                                     183, 185
 27 440 srbice                                        185
 32 356 staňkov                                      19346
 38 401 čečovice                                     19351
 42 445 černovice                                                      19351
 44 464 jivjany                                      19337
 55 412 kLadruby                                    193
 61 410 stříbro                                       230
 64 459 těchlovice                                    230
 73 496 černošín                                     230
 76 453 odbočka na turistickou cestu                 zelená
 83 500 křižovatka s 201                             zelená, červená
 87 500 Michalovy hory                            zelená, červená
 90 529 křižovatka s 19836                          19836
 93 520 dolní kraMolín                              2303
 99 667 vlkovice                                      2303
 112 743 mariánské Lázně


Kontaktní údaje

Pan správce Václav Gajer
+420 607 504 447 
Gymnázium a Obchodní akademie, Ruská �55
Budova školy se nachází v blízkosti ruského 
kostela
Spíme v budově školy ve třídách, tělocvična se 
rekonstruuje, teplá a studená voda zajištěna.

Setkání s astronomií

Slatina
Sluneční hodiny jsou nejtěžší hodiny v Čechách. 
Žulový blok široký 4 metry, vysoký � metry 
a vážící 9 tun se podařilo vylomit ve zdejším 
kamenolomu. Blok je umístěn u vchodu ko 
kamenolomu. Kromě pravého slunečního času 
hodiny zobrazují časovou rovnici.

Přimda (mimo trasu)
Bolidová síť (49° 40‘ 0 N, �2° 4�‘ 0“ E)

Cheb (mimo trasu)
Hvězdárna v budově Gymnázia (50°04‘�4.9“N, 
�2°2�‘42.9“E)

Dojezd do Mariánských Lázní
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5. etapa – varianta A

Dolany
Ves připomínaná od roku �2�2. Rozsáhlá tvrz na obchodní stezce. V současnosti nepřístupná.

Lučice
V obci se nachází jedna z nejstarších dřevěných chalup v Čechách (čp. 2, U Žižků) z 2. poloviny �6. století. V současnosti slouží jako 
rekreační objekt a je v soukromém vlastnictví.
Nedaleko se nachází zámek Lázeň, který nechal přestavět z původní tvrze u pramene železitosirné minerálky pan Humprech 
Černín. Dnes slouží jako hotel.
Nedaleko se nachází arboretum Americká zahrada.
V nedalekých Chudenicích se nachází zámek, který patřil nepřetržitě Černínům více jak 700 let. Otevřen příležitostně. 
Na zámku pobýval Josef Dobrovský, v místě se nachází jeho památník.

Slatina
Obec založená okolo ��50. Dvůr ve Slatině vlastnil svatojiřský klášter v Praze, který zde vybudoval dřevěný kostel. Ten byl vypálen 
husity v roce �42�, když Jan Žižka táhnul ke hradu Rabí.
Významné je židovské osídlení od �7. století do roku �9�7.
Synagoga Slatina je klasicistní budova z roku �868 velmi honosná na vesnici. Po odchodu Židů sloužila jako stodola a skladiště. 
Noví vlastníci po roce �975 ji uvedli do původního stavu.
Židovský hřbitov je vzdálen asi � km od návsi, v lese při silnici do Bezděkova.

Staňkov
Kostel sv. Jakuba Většího z počátku �5. století. V současnosti opravený.

Kladruby 
Benediktinský klášter byl založen roku ���5 knížštem Vladislavem I. Dnešní podoba je z �8. století. Klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie přestavěl ve stylu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim, který navrhl vybavení interiéru. Třetí nejdelší kostel v ČR 
(85 metrů). Na jižní straně kostela se nachází starý a nový konvent (autorství se připisuje Kiliánu Ignáci Dietzenhoferovi).
V lednu �42� dobyl klášter Jan Žižka, který zde odolal i útoku vojska krále Zikmunda, které čítalo �2 000 vojáků.
Roku �590 klášter vyhořel, za třicetileté války byl několikrát dobyt. V pobělohorské době byl obnoven.
V roce �785 byl zrušen Josefem II a slouži jako sklad munice, špitál, za napoleonských válek jako kasárna a lazaret. V roce �825 
v dražbě koupil klášter Alfréd I. kníže Windischgrätz. Po roce �945 vyvlastněn a přešel do vlastnictví Státního statku. V současnosti 
se rekonstruuje za pomoci státu a Evropské unie.
Otevřeno kromě pondělí 9:00-�7:00.

Stříbro
Královské horní město, vzniklo před rokem �252. Těžba stříbra. Vzhledem ke strategické poloze na významné cestě do západní 
Evropy a jeho rudnému bohatství bylo často zasaženo válečnými operacemi (hustské války, třicetiletá válka). Většina staveb je 
proto barokních nebo z novější doby. Po roce �945 proběhl odsun německého obyvatelstva. 
Město má několik zachovalých bran (Mostní brána – renesanční stavba z roku �555–60, na mostě se nachází socha sv. J. Nepo-
muckého (L. Widmann), Koubkova brána – dal ji postavit v roce �574 na své náklady mlynář Koubek aby mohl vozit mouku do 
města nejkratší cestou, Brána do sadu z roku �6�2 – na východním okraji náměstí).
Husitská bašta – jediný z původních �7 bastionů z opevnění starého města. Zmiňovaná v souvislosti s rokem �427, kdy město 
bylo obsazeno husity. V současnosti slouží jako restaurace.
Zachované štoly: sv. Anna, sv. Barbora, sv. Gottwill, Prokopská štola
Kostel Nanebevzetí Panny Marie: postaven v pozdně gotickém slohu �565, barokně přestavěn �754–�757.
Kostel Všech svatých – děkanský kostel, zdaleka viditelná domimanta města. Věž kostela je čtyřpatrová s opěráky, fresky z let 
�760–66 od F. J. Luxe.
Klášter minoritů-františkánů s kostelem sv. Maří Magdalény
Radnice – renesanční stavba z roku ?, sgrafita ?, v současnosti městský úřad.

Kosí potok
Přírodní rezervace, naučná stezka (mapa KČT č. 28). Nejstarší NS v okrese Tachov (zřízená v roce �979) 
Zvláštností je dlouhodobá teplotní inverze, která má vliv na druhovou skladbu. Na dně údolí, kde je chladněji se nachází chladno-
milné druhy rostlin, zatímco výše ve svahu druhy teplomilné.
Zastávka č. 2: památný strom u Českého mlýna - jeřáb muk
V údolí potoka se nachází cca �5 vodních staveb (mlýnů, hamry, papírna, náhony). V současnosti nejsou používány, jde o rozvaliny.
Minerálky Il Sano a Čiperka
Michalovy hory – bývalé horní město s jedinou hospodou v údolí.

Klášter Teplá 
Klášter premontstrátů založil bl. Hroznata v roce ��9�. V roce ��80 byl klášter vylidněn morem, poté se v klášteře a v okolním kraji 
začali usazovat němečští kolonisté. Za husitských válek byl klášter uchráněn plenění, dokonce vzkvétal. Značné škody utrpěl v 
době třicetileté války. Po pražské defenestraci nalezl útočiště v klášteře kancléř Slavata. Po příchodu Fridricha Falckého do země 
byl klášter pleněn jeho vojskem �7 dní. V letech �64� a �648 byl klášter vypleněn švédským vojskem. Roku �659 klášter do zákla-
du vyhořel. Klášter byl barokně přestavěn v letech �688–�722. Opat Kryštof Pfrogner (�80�–�8�2) nechal postavit první lázně u 
pramenů na místě dnešních Mariánských Lázní. Následující opat Karel Reitenberg zorganizoval průzkum mariánskolázeňských 
pramenů a je zakladatelem Mariánských Lázní.
V roce �950 byl klášter uzavřen a 28 let sloužil jako kasárna armády. Po odchodu armády klášter dále chátral. V roce �990 byl 
navrácen řádu premonstrátů.
Pozn. Ebicykl navštívil klášter ve svém 7. ročníku
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Cílové město – Mariánské Lázně

5. etapa – varianta B, čtvrtek 29. 7. 2010, 107 km
klatovy » slatina » kladruby » stříbro » Mariánské lázně

 kM výš  Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 408 kLatovy                                      185
 6 391 svrčovec                                     185
 9 393 dolany                                      185
 13 450 slatina                                      1845
 14 450 za obcí                                       neznačená
 14 452 sLuneční hodiny                   zPět do slatiny
 17 500 lučice                                        185
 20 452 chocoMyšl                                   185
 24 440 koloveč                                     183, 185
 27 440 srbice                                        185
 32 356 staňkov                                      19346
 38 401 čečovice                                     19351
 42 445 černovice                                                      19351
 44 464 jivjany                                      19337
 55 412 kLadruby                                    193
 61 410 stříbro                                       230
 64 459 těchlovice *                                  230
 78 527 kokašice                                     201
 81 580 dolní Polžice                                2108
 84 613 Pačín                                         2108
 92 665 klášter tePlá                                               19829
 97 680 Mrázov                                      19831
106 760 závišín                                     
 107 743 mariánské Lázně


Kontaktní údaje

Pan správce Václav Gajer
+420 607 504 447 
Gymnázium a Obchodní akademie, Ruská �55
Budova školy se nachází v blízkosti ruského 
kostela
Spíme v budově školy ve třídách, tělocvična se 
rekonstruuje, teplá a studená voda zajištěna.

Setkání s astronomií

Slatina
Sluneční hodiny jsou nejtěžší hodiny v Čechách. 
Žulový blok široký 4 metry, vysoký � metry 
a vážící 9 tun se podařilo vylomit ve zdejším 
kamenolomu. Blok je umístěn u vchodu ke 
kamenolomu. Kromě pravého slunečního času 
hodiny zobrazují časovou rovnici.

Přimda (mimo trasu)
Bolidová síť (49° 40‘ 0 N, �2° 4�‘ 0“ E)

Cheb (mimo trasu)
Hvězdárna v budově Gymnázia (50°04‘�4.9“N, 
�2°2�‘42.9“E)

* za Těchlovicemi odbočka doprava na 202 a jíz-
da po ní do Kokašic

Dojezd do Mariánských Lázní
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5. etapa – varianta B

Dolany
Ves připomínaná od roku �2�2. Rozsáhlá tvrz na obchodní stezce. V současnosti nepřístupná.

Lučice
V obci se nachází jedna z nejstarších dřevěných chalup v Čechách (čp. 2, U Žižků) z 2. poloviny �6. století. V současnosti slouží jako 
rekreační objekt a je v soukromém vlastnictví.
Nedaleko se nachází zámek Lázeň, který nechal přestavět z původní tvrze u pramene železitosirné minerálky pan Humprech 
Černín. Dnes slouží jako hotel.
Nedaleko se nachází arboretum Americká zahrada.
V nedalekých Chudenicích se nachází zámek, který patřil nepřetržitě Černínům více jak 700 let. Otevřen příležitostně. 
Na zámku pobýval Josef Dobrovský, v místě se nachází jeho památník.

Slatina
Obec založená okolo ��50. Dvůr ve Slatině vlastnil svatojiřský klášter v Praze, který zde vybudoval dřevěný kostel. Ten byl vypálen 
husity v roce �42�, když Jan Žižka táhnul ke hradu Rabí.
Významné je židovské osídlení od �7. století do roku �9�7.
Synagoga Slatina je klasicistní budova z roku �868 velmi honosná na vesnici. Po odchodu Židů sloužila jako stodola a skladiště. 
Noví vlastníci po roce �975 ji uvedli do původního stavu.
Židovský hřbitov je vzdálen asi � km od návsi, v lese při silnici do Bezděkova.

Staňkov
Kostel sv. Jakuba Většího z počátku �5. století. V současnosti opravený.

Kladruby 
Benediktinský klášter byl založen roku ���5 knížštem Vladislavem I. Dnešní podoba je z �8. století. Klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie přestavěl ve stylu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim, který navrhl vybavení interiéru. Třetí nejdelší kostel v ČR 
(85 metrů). Na jižní straně kostela se nachází starý a nový konvent (autorství se připisuje Kiliánu Ignáci Dietzenhoferovi).
V lednu �42� dobyl klášter Jan Žižka, který zde odolal i útoku vojska krále Zikmunda, které čítalo �2 000 vojáků.
Roku �590 klášter vyhořel, za třicetileté války byl několikrát dobyt. V pobělohorské době byl obnoven.
V roce �785 byl zrušen Josefem II a slouži jako sklad munice, špitál, za napoleonských válek jako kasárna a lazaret. V roce �825 
v dražbě koupil klášter Alfréd I. kníže Windischgrätz. Po roce �945 vyvlastněn a přešel do vlastnictví Státního statku. V současnosti 
se rekonstruuje za pomoci státu a Evropské unie.
Otevřeno kromě pondělí 9:00–�7:00.

Stříbro
Královské horní město, vzniklo před rokem �252. Těžba stříbra. Vzhledem ke strategické poloze na významné cestě do západní 
Evropy a jeho rudnému bohatství bylo často zasaženo válečnými operacemi (hustské války, třicetiletá válka). Většina staveb je 
proto barokních nebo z novější doby. Po roce �945 proběhl odsun německého obyvatelstva. 
Město má několik zachovalých bran (Mostní brána – renesanční stavba z roku �555–60, na mostě se nachází socha sv. J. Nepo-
muckého (L. Widmann), Koubkova brána – dal ji postavit v roce �574 na své náklady mlynář Koubek aby mohl vozit mouku do 
města nejkratší cestou, Brána do sadu z roku �6�2 – na východním okraji náměstí).
Husitská bašta – jediný z původních �7 bastionů z opevnění starého města. Zmiňovaná v souvislosti s rokem �427, kdy město 
bylo obsazeno husity. V současnosti slouží jako restaurace.
Zachované štoly: sv. Anna, sv. Barbora, sv. Gottwill, Prokopská štola
Kostel Nanebevzetí Panny Marie: postaven v pozdně gotickém slohu �565, barokně přestavěn �754–�757.
Kostel Všech svatých – děkanský kostel, zdaleka viditelná domimanta města. Věž kostela je čtyřpatrová s opěráky, fresky z let 
�760–66 od F. J. Luxe.
Klášter minoritů-františkánů s kostelem sv. Maří Magdalény
Radnice – renesanční stavba z roku ?, sgrafita ?, v současnosti městský úřad.

Kosí potok
Přírodní rezervace, naučná stezka (mapa KČT č. 28). Nejstarší NS v okrese Tachov (zřízená v roce �979) 
Zvláštností je dlouhodobá teplotní inverze, která má vliv na druhovou skladbu. Na dně údolí, kde je chladněji se nachází chladno-
milné druhy rostlin, zatímco výše ve svahu druhy teplomilné.
Zastávka č. 2: památný strom u Českého mlýna - jeřáb muk
V údolí potoka se nachází cca �5 vodních staveb (mlýnů, hamry, papírna, náhony). V současnosti nejsou používány, jde o rozvaliny.
Minerálky Il Sano a Čiperka
Michalovy hory – bývalé horní město s jedinou hospodou v údolí.

Klášter Teplá 
Klášter premontstrátů založil bl. Hroznata v roce ��9�. V roce ��80 byl klášter vylidněn morem, poté se v klášteře a v okolním kraji 
začali usazovat němečští kolonisté. Za husitských válek byl klášter uchráněn plenění, dokonce vzkvétal. Značné škody utrpěl v 
době třicetileté války. Po pražské defenestraci nalezl útočiště v klášteře kancléř Slavata. Po příchodu Fridricha Falckého do země 
byl klášter pleněn jeho vojskem �7 dní. V letech �64� a �648 byl klášter vypleněn švédským vojskem. Roku �659 klášter do zákla-
du vyhořel. Klášter byl barokně přestavěn v letech �688–�722. Opat Kryštof Pfrogner (�80�–�8�2) nechal postavit první lázně u 
pramenů na místě dnešních Mariánských Lázní. Následující opat Karel Reitenberg zorganizoval průzkum mariánskolázeňských 
pramenů a je zakladatelem Mariánských Lázní.
V roce �950 byl klášter uzavřen a 28 let sloužil jako kasárna armády. Po odchodu armády klášter dále chátral. V roce �990 byl 
navrácen řádu premonstrátů.
Pozn. Ebicykl navštívil klášter ve svém 7. ročníku
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Cílové město – Jáchymov

6. etapa, pátek 30. 7. 2010, 97 km
Mariánské lázně » sokolov » karlovy vary » jáchyMov

 kM výš  Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0 631 mariánské Lázně                          
 0  Pořád rovně až k léčebně silva            
 1  zahněte doleva na choPinova              2139
 10  zahněte doPrava na cyklostezku 2135    212 2135
 11  držte se vlevo sMěreM na 210            210 
 33  sokoLov - hvězdárna, gymnázium     
 35 402 cyklostezka 204 ÚdolíM ohře Přes loket   204
 63  sMěr k  letišti                             
 63 609 karLovy vary - hvězdárna hůrky       
 63  najeďte na cesta a jeďte sMěreM na jz     
 65  zahněte doleva na nájezd na e48          
 67  zahněte doPrava na cesta                  
 78 344 cesta                                       370 204
 80 437 najeďte na 22124 a jeďte na z             370 204
 84  cyklostezka 204 ÚdolíM ohře za kyselku    204
 88  ostrov – sMěr jáchyMov                  25 
 97  zahněte doleva na Mathesiova              25 
 97  zahněte doleva na náMěstí rePubliky       25 
 97 709 jáChymov                                  


Kontaktní údaje

Evangelický kostel Jáchymov 
Samuel Palán
+420 724 925 25�
Ulice Mincovní (vlevo nad náměstím, musíte až 
nahoru k radnici a potom vlevo za radnicí úzkou 
uličkou).
V Jáchymově není nic k jídlu ani pití – více infor-
mací na brífingu dodá Tarantule.

Setkání s astronomií

Sokolov
Na okraji města u Ohře na střeše soukromého 
gymnázia, adresa Husitská 205�, 
paní Zalubilová: +420 605 44� 8�9
Vybavení: refraktor �00 x � 000 mm na paralak-
tické montáži pod odsuvnou střechou

Karlovy Vary
Hvězdárna vysoko východně nad městem 
u letiště v lokalitě Hůrky
Adresa: K letišti �44, Karlovy Vary
+420 777 95� 42� – Miroslav Spurný
Vybavení: dalekohled typu newton 250/�500 
a dva refraktory �00/�200, resp. 80/880, které 
doplňuje několik přenosných dalekohledů pod 
odsuvnou střechou.

Dojezd do Jáchymova
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6. etapa

Mariánské Lázně
Miniaturpark Mariánské Lázně - zábavní park
Od roku �999 láká svými věrnými kopiemi staveb a dopravních prostředků miniaturpark, umístěný nad městem poblíž horní sta-
nice kabinkové lanovky. K prvním dvaceti modelům, mezi nimiž nechybí zámky Červená Lhota a Český Krumlov, rotunda na Řípu, 
Staré bělidlo i miniatury lodí a letadel, budou postupně přibývat další zajímavé stavby z celé střední Evropy.
Přístup: zpoplatněný; Otevírací doba: Po–Pá �0–�7; Nadmořská výška: 754 m n. m.; Adresa: Krakonoš 665, Mariánské Lázně
Telefon: +420 �54 62� �77

Smraďoch - přírodní rezervace
Rašeliniště s bahenními sopkami, jejichž výrony sirovodíku a oxidu uhličitého dodávají místu nezapomenutelnou atmosféru.
Přístup: volný; Nadmořská výška: 784 m n. m.; WWW: http://www.nature.cz

Hrad v Sokolově - kamenná rozhledna
Nová dřevěná rozhledna vysoká �4 metrů stojí na Hardu od dubna 200�. Z proskleného ochozu je dobrý výhled na Sokolov 
a jeho okolí. Přístup: zpoplatněný; Otevírací doba: klíč lze vyzvednout poblíž ve vrátnici plynárenské společnosti.

Sokolov zámek - Klasicistně upravený renesanční zámek s parkem 
Přístup: zpoplatněný; Otevírací doba: St-Ne 9-�7; Adresa: Zámecká �, Sokolov; Telefon: +420 �52 62� 9�0, +420 �52 60� �7�
E-mail: muzeum@omks.cz; WWW: http://www.omks.cz/

Loket - městská památková rezervace
Malebné městečko s dominantou gotického královského hradu zasazené doprostřed lesů na ostroh obtékaný řekou Ohří. Protáh-
lé náměstí lemují měšťanské domy z období renesance a baroka, jedním z nich je raně barokní radnice. Pozdně gotický poutní 
kostel sv. Václava nese znaky barokní přestavby. Z městského opevnění, spojeného s hradem, se zachovaly části hradebních zdí.

Jan Svatoš (Svatošské skály) - národní přírodní památka
Rozervaná mohutná skalní stěna dodává sevřenému údolí řeky Ohře nádech romantiky a tajemna. Dnes už na nás nepůsobí 
tak děsuplně, ale v minulosti se mezi lidem povídalo, že je to zkamenělý svatební průvod Hanse Heilinga (neboli Jana Svatoše) - 
hrdiny mnoha místních pověstí. Hans porušil slib, který dal vodní víle ohledně toho, že se nikdy neožení, a jeho provinění odnesli 
spolu s ním ve svatební den i svatebčané - všichni do jednoho zkameněli.

Lázně Kyselka - Ottův pramen
Nachází se v opraveném nároží posledního z řady chátrajících lázeňských domů. Skutečné místo, odkud je voda Ottova pramene 
jímána, se nachází asi o 200 metrů výš u ruiny secesního Ottova pavilonu. Kvůli technickému stavu budovy je toto místo nepří-
stupné. Pramen zažil dlouhá léta slávy: od roku �867 sloužil jako zdroj minerální vody Mattoni. Ta je ale v současné době stáčena 
z jiných vrtů výše v Doupovských horách a Ottův pramen již není průmyslově využíván.

Radošov - krytý most
Dřevěný krytý most přes řeku Ohři. Radošovem procházela stará zemská stezka, později «Královské cesta - Via regia». Most vznikl 
na místě brodu v r oce ��64. Několikrát podlehl požáru, naposledy v roce �986. Po rekonstrukci provedené v roce 200� je opět 
v provozu.

Ostrov – město památek
Posvátný okrsek - Na západním okraji historického Ostrova se rozkládá komplex budov někdejší koleje piaristů. Kaple sv. Anny. 
Mauzoleum vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských
Rodové mauzoleum je vzácným architektonickým dílem, jednou z nejstarších raně barokních centrálních staveb na území Čech. 
Kolej piaristů s kostelem Zvěstování Panny Marie
Rozhodnutí postavit v Ostrově kolej piaristů učinila vévodkyně Anna Magdaléna, vdova po Juliu Jindřichovi, vévodovi sasko-
lauenburském, dne 6. května �666. Ve 20. letech 20. století studovala v dívčím penzionátu sester křesťanské lásky dva roky česká 
herečka Zita Kabátová. 
Kaple sv. Floriána - Byla postavena v letech �692–�69� na paměť požáru, který sice zachvátil zámek, ale na vlastní město se nerozšířil. 
Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Byla postavena roku �709–�7�0 jako kopie poutní kaple ve švýcarském Einsiedeln patrně dvor-
ním stavitelem J. M. Sockhem. Celá stavba je završena vysokým štítem s reliéfem Smrti Panny Marie. Ve vrcholovém frontonu byla 
umístěna plastika Panny Marie, po stranách štítu sochy sv. Benedikta a sv. Maura. 

Jáchymov
Město Jáchymov patří mezi nejvýznamnější evropská horní města. Na počátku �6. století zde bylo objeveno bohaté ložisko 
stříbra. V roce �5�6, na místě osady Konradsgrün, bylo založeno Štěpánem Šlikem město sv. Jáchyma, dnešní Jáchymov. U jeho 
zrodu stála renesance spolu s humanismem a reformací. Nově založené město bylo v roce �520 povýšeno na svobodné a králov-
ské. Bohatá naleziště kvalitního stříbra přilákala řadu prospektorů a horníků nejen z Čech, ale také ze Saska, Tyrol a z Porýní. Počet 
obyvatel vzrůstal a tak již počátkem roku �520 zde žilo 4 96� osob, v roce �5�� dokonce �8 000. Jáchymov byl v Čechách druhým 
největším městem po Praze. 
Roku �524 se zde těžilo v 6�� dolech a štolách.  Výnos z důlních děl dosáhl tehdy �66 02� tolarů. Jáchymovské stříbro se zde 
také mincovalo. V mincovně hrabat Šliků začala historie mince označované podle místa původu Thal, Joachimsthal, Thaler, Talero 
a tolar. Šlikovské minci, jáchymovskému tolaru, vděčí za své jméno dnešní stejně oblíb ený dolar. Bohaté město přilákalo i celou 
řadu umělců, medailérů a význačných učenců. v Jáchymově působil v letech �527–�5�� Georgius Agricola, zakladatel moderní 
mineralogie a montánní vědy. Město Jáchymov podnes ochraňuje cenný poklad, knihovnu latinské školy ze �6. století s řadou 
cenných tisků chráněných renesančními vazbami. 
Na slávu jáchymovského rudného hornictví navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená císařským dekretem na přelomu let 
�7�6/�7�7. 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 (�898). K obnovení světového významu přispěl objev 
radioaktivity jáchymovských důlních vod v roce �905. O rok později zde byly založeny první radonové lázně na světě. 
Jáchymov je městem slavné historie, ale také městem lázeňským. Nabízí mnoho možností pro letní i zimní turistiku a sport a činí 
z Jáchymova významné centrum Krušnohoří.
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Cílové město – Hora Svaté Kateřiny

7. etapa, sobota 31. 7. 2010, 100 km
jáchyMov » drebach » Marienberg » hirschberg » hora svaté kateřiny

 kM výš  Místo sMěr cesta cyklotrasa

 0  jáChymov
 4  lanovka
 4  ze stanice lanovky najeďte na 2199          2199
 5  zahněte doPrava na 219                      219
 7  zahněte doleva                               
 8  Přechod do srn                              
 8  na therMalbad Wiesenbad - oberWiesenthal   
 30  doPrava na radroute an der silberstrasse  
 31  doleva na zschoPautal-radWanderWeg      
 38  doleva na Mulde-cheMnitz-Mittelgebirge   
 42  b95 annaberger strasse
 43  najeďte na Mulde-cheMnitz-Mittelgebirge   
 47  s229                                          s229
 48  s2291                                         s2291
 50  drebaCh - hvězdárna a PLanetárium        
 51  s2292                                         s2292
 52  najeďte na zschoPautal-radWanderWeg
 67  marienberg
 67  najeďte na radroute an der silberstrasse
 76  strasse
 78  naturschutzgebiet (Mothäuser heide)
 96  hirsChberg
 100  hora svaté kateřiny


Kontaktní údaje

Petr Pakosta, místostarosta města HSK
+420 604 454 908
Přijedete z Olbernhau údolím podél zrušené 
železnice do Deutschneudorfu až k přechodu 
a lávce přes potok pod sjezdovku v HSK. 
Adresa ubytování: EURORELLAX - HSK, s.r.o. 
Růžový vrch 2, 4�5 46  Hora Svaté Kateřiny 
http://www.eurorellax.wz.cz 
Mobil: +420 777 725 �67 

Setkání s astronomií

Drebach
Volkssternwarte und Zeiss-Planetarium Drebach
Straße der Jugend �4, D-094�0 Drebach
+ 490 �7� 4�7 4�5
Tlumočení zajištěno.

Upozornění
Jelikož se v sobotu ��. července zajíždí poměr-
ně hluboko do vnitrozemí NDR :-), navrhoval 
bych, aby si pokud možno všichni vyřídili pro 
7. etapu cestovní pojištění pro případ úrazu či 
jiné nepříjemné události. Stojí pár korun a je to 
jistota. Sice ho lze domluvit kdekoli po trase (ve 
větších městech), ale v místě bydliště je na to 
před odjezdem více času.

Dojezd do Hory Svaté Kateřiny
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7. etapa

Lanovka na Klínovec
Dolní stanice lanovky je vzdálena cca � km od středu města Jáchymova. Dolní stanice je v nadmořské výšce 
802 m n. m. a horní � 2�0 m n. m., takže převýšení činí úctyhodných 428 metrů.
Délka lanovky je � 685 metrů, doba jízdy cca �5 minut. Lanovka je sedačková, kolo se přepravuje na háku, který si 
stabilizuje cestující sám.

Klínovec u Jáchymova - kamenná rozhledna
Stařičká nepřístupná rozhledna (měřící �7 m) z roku �884 poněkud kontrastuje se sousední 80 metrů vysokou tele-
vizní věží. Vrchol Klínovce je holý a tak z ochozu oné historické rozhledny přehlédnete za naprosto ideální viditelnosti 
kus světa: die Erzgebirge, celé pásmo Krušných hor od Komářího vrchu po Děčínský Sněžník, v další řadě hor postup-
ně, od jihozápadu k severovýchodu, Český les, Slavkovský les, Doupovské hory, České středohoří a na horizontu až 
úplně vzadu výjimečně Šumavu či Lužické hory a Ještěd.

Drebach
Volkssternwarte und Zeiss-Planetarium Drebach
Straße der Jugend �4, D-094�0 Drebach, Germany
+490 �7� 4�7 4�5 | http://www.sternwarte-drebach.de | kontakt@sternwarte-drebach.de
V malé vesnici Drebach (poblíž Chemnitz) je moderní planetárium ZKP-� Skymaster s projekční kopulí o průměru 
�� metrů se 70 sedadly. V repertoáru této instituce je celá řada zajímavých představení, mnohdy i několikrát denně. 
Součástí areálu je kopule vybavená několika dalekohledy, včetně zrcadlového o průměru objektivu 50 cm! Také zde 
začíná šest kilometrů dlouhá planetární stezka.

Pomníček rodáku HSK - Hliník!
Pocházel z rodu místních Alzhaimrů! Tento rod je znám velice nepříjemnou genetickou chorobou a po tomto rodě 
byla i tato nemoc pojmenována. Jeden z projevů této nemoci při stresových situacích je nervová destabilizace s růz-
nými projevy pohybových i řečových dysfunkcí. V době konce druhé světové války, kdy docházelo k bombardování 
blízkých Drážďan a také chemických závodů Herman Gorinverke, utíkali místní lidé do zdejších štol a do lesů. Jmeno-
vaný tohoto rodu, v té době asi  ve věku 25 let, utekl při jednom 
náletu do lesa. Ovšem působením stresu se u něho provalila zmí-
něná dědičná choroba v plné síle a stal bloudícím, hladovějícím 
tvorem v místních lesích. Při dotazech  „jak se jmenuješ“ vydával 
s různou intenzitou i stupněm srozumitelnosti jen slabiky. Ošet-
řující se shodli, že zřejmě se snaží vyslovit první písmena svého 
příjmení. Tyto zvuky zopakoval vždy několikrát za sebou a bylo, 
po čase skoro jasné že to jsou dvě samohlásky: al, al, al. Dedukcí 
dospěl personál k tomu, že by mohl, vzhledem k těm jeho, skoro 
výkřikům al, al, al mít jméno Aluminium. V té době by to bylo dosti 
podivné a tady se rozhodli dát mu již české jméno Hliník.
Ten se pak odstěhoval do Humpolce…
Je zvykem okolojdoucích penechat u pomníčku alespoň hlíníko-
vou lžičku jako vzpomínku na proslaveného rodáka, viz obrázek!

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
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8. etapa, neděle 1. 8. 2010, 25 km
hora svaté kateřiny »jezeří » Most

Od rozhledny okolo přečerpávající plynové stanice (všimněte si mimořádně širokého ochranného pásma 
v lesích) do sedla, silnice 25 směr Nová Ves, ale před Mikulovicemi vpravo na lesní cestu, zpočátku červenou 
a potom zelenou značku prudkým spádem na zámek Jezeří.
Zde bude připravena vyhlídka do povrchového dolu ČSA a jeho těžební velkostroje.
Od Jezeří po silnici do Horního Jiřetína, na 255 do Komořan. Přejedem dlouhý železniční most a za křižovatkou 
hned vpravo polní cestou se dostanete k vodní nádrži Matylda. Zde �km po cyklostezce mezi inlajnisty a stán-
ky s občerstvením na velkou kruhovou křižovatku v Souši směr Teplice (vpravo prudký úzký výjezd do strmého 
stoupání) a pod kopcem Hněvín na nádraží Most.
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0. etapa, sobota 24. 7. 2010, 50 km
Praha » Mačovice » ondřejov
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1. etapa – varianta A, neděle 25. 7. 2010, 83 km
ondřejov » PostuPice » louňovice Pod blaníkeM » tábor » seziMovo Ústí
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1. etapa – varianta B, neděle 25. 7. 2010, 82 km
ondřejov » PostuPice » louňovice Pod blaníkeM » tábor » seziMovo Ústí
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2. etapa, pondělí 26. 7. 2010, 99 km
seziMovo Ústí » týn nad vltavou » teMelín » husinec » včelná Pod boubíneM
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4. etapa – varianta A, středa 28. 7. 2010, 96 km
včelná Pod boubíneM » churáňov » částkov » klatovy
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4. etapa – varianta B, středa 28. 7. 2010, 92 km
včelná Pod boubíneM » churáňov » sušice » klatovy
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4. etapa – varianta C, středa 28. 7. 2010, 76 km
včelná Pod boubíneM » sušice » klatovy
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5. etapa – varianta A, čtvrtek 29. 7. 2010, 112 km
klatovy » slatina » kladruby » stříbro » Mariánské lázně
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5. etapa – varianta B, čtvrtek 29. 7. 2010, 107 km
klatovy » slatina » kladruby » stříbro » Mariánské lázně
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6. etapa, pátek 30. 7. 2010, 97 km
Mariánské lázně » sokolov » karlovy vary » jáchyMov
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7. etapa, sobota 31. 7. 2010, 100 km
jáchyMov » drebach » Marienberg » hirschberg » hora svaté kateřiny
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Celá trasa – mapa
ondřejov » hora svaté kateřiny
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Výškový profil – 1A a 1B
ondřejov » PostuPice » louňovice Pod blaníkeM » tábor » seziMovo Ústí
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EbiČlověkoAtlas

Antoš Milan .   .   .   .   .   .   .   .+420 605 187 785
Balík Jan   .  .  .  .  .  .  .  .  .+420 776 196 735
Bejček Karel .   .   .   .   .   .   .   .+420 604 575 349
Bejček Pavel   .  .  .  .  .  .  .+420 603 284 346
Boháčová Martina  .  .  .  .
Dlabola Luděk  .  .  .  .  .  .+420 608 239 844
Dostál Vítězslav .   .   .   .   .   .
Elišková Michaela   .  .  .  .+420 603 258 928
Franko Robert   .  .  .  .  .  .+421 907 932 058
Grygar Jiří  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Hájek Karel  .  .  .  .  .  .  .  .+420 603 311 935
Hájková Ilona  .   .   .   .   .   .   .+420 605 474 306
Hofmannová Zinaida   .  .+420 732 516 294
Homola Vladimír  .   .   .   .   .+420 723 624 803
Janata Martin   .  .  .  .  .  .+420 724 284 642
Janata Miroslav   .  .  .  .  .+420 606 562 748
Janatová Hana  .  .  .  .  .  .
Janda Bohumil  .  .  .  .  .  .+420 732 717 824
Jedináková Lila  .   .   .   .   .   .+420 608 041 275
Jelínek Viktor  .  .  .  .  .  .  .+420 605 200 450
Kaděrka Petr  .  .  .  .  .  .  .+420 608 616 410
Kebrle Petr  .  .  .  .  .  .  .  .+420 608 718 288
Kleczek Pavel  .  .  .  .  .  .  .+420 731 137 445
Komrska Jiří .   .   .   .   .   .   .   .
Koráb Miroslav  .  .  .  .  .  .
Kracíková Olga  .  .  .  .  .  .+420 723 659 058
Krejčí Roman  .  .  .  .  .  .  .+420 774 191 735
Krejsa Jiří  .  .  .  .  .  .  .  .  .+420 608 874 141
Krestianko Imrich ml .  .  .+421 915 534 174

Krestianko Imrich st . .   .   .+421 908 656 622
Kunzová Daniela  .  .  .  .  .+420 728 236 084
Lemež Petr   .  .  .  .  .  .  .  .+420 604 866 499
Nekola Martin   .  .  .  .  .  .+420 776 730 307
Papayová Zuzana   .  .  .  .+421 907 874 031
Poupa Martin .   .   .   .   .   .   .+420 604 872 800
Pravda Alexander   .  .  .  .+421 904 539 475
Prokop Petr  .  .  .  .  .  .  .  .+420 603 232 768
Prokopová Jaroslava  .   .   .+420 728 457 936
Říha Jiří  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+420 603 233 665
Setteyová Daniela  .  .  .  .+421 905 574 767
Setteyová Zuzana  .  .  .  .+421 915 531 763
Soldát Zdeněk   .  .  .  .  .  .+420 731 329 451
Šára Bohuslav   .  .  .  .  .  .+420 603 969 081
Šimoník Dušan  .  .  .  .  .  .+420 775 259 428
Šín Ilja  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Šmelcer Ladislav  .  .  .  .  .+420 777 828 886
Šopa Rosťa  .  .  .  .  .  .  .  .+420 724 650 876
Štědroň Martin  .   .   .   .   .   .+420 603 840 000
Štědroň Petr   .  .  .  .  .  .  .
Štorek Zdeněk   .  .  .  .  .  .+420 732 903 255
Tarant Zdeněk   .  .  .  .  .  .+420 605 550 889
Toroková Erika  .  .  .  .  .  .+420 608 367 698
Trutnovská Jana  .  .  .  .  .+420 775 595 991
Trutnovský Karel  .  .  .  .  .+420 724 013 039
Urbančok Ľubomír  .   .   .   .+420 775 152 455 
Vallo Dušan  .   .   .   .   .   .   .   .+421 902 495 841
Vallová Kaja .   .   .   .   .   .   .   .+421 904 175 837
Žilinská Katarína  .  .  .  .  .+421 915 222 648


