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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

Místo, kde dnes leží druhé největší lázeňské město, Mariánské Lázně, bylo v dávných dobách plné bažin a zcela 

pusté. Mocný šlechtic Hroznata založil v roce 1197 klášter v Teplé, pod jehož správu patřil i pozemek 

dnešních lázní. Mniši byli také první, kteří zaznamenali slaný pramen v lesích a dokonce se zde snažili těžit 

sůl. Tato sůl byla později úspěšně prodávána jako projímadlo. 

O léčivých účincích minerálních vod mezitím začaly kolovat různé zvěsti a k pramenům zamířili první nemocní. 

Klášterní představitelé pak nechali vyčistit prameny a upravit cestu k nim. První pokusy založit lázně se 

však nepodařily. Místní obyvatelé lázním nedůvěřovali. Za vlády Marie Terezie byly minerální vody opět 

analyzovány a v tomto období se také poprvé objevuje název Marienbad. 

O vznik lázní se významně zasadil doktor Jan Josef Nehr – klášterní lékař, který v roce 1779 přesvědčil opata 

kláštera a několik mnichů, aby zkusili lázeňskou kúru. Zjistil, že voda v nepatrném množství podávaná 

několikrát denně upravila trávení, povzbudila chuť do jídla a přinesla opatovi a mnichům osvěžující 

spánek.. V roce 1818 získává Marienbad statut lázeňského místa. Název Marienbad lázně získaly podle 

Mariina pramene. Tento pramen název k dostal podle Mariánského obrazu, který blízko pramene údajně 

připevnil voják vracející se z války jako poděkování za to, že si zde vyléčil svá zranění. O další rozvoj lázní 

se zasloužil tepelský opat Karel Kašpar Reitenberger, který počátkem 19. století začal s výstavbou 

lázeňských domů a pavilonů. 

….. 

Po poválečném odsunu německých obyvatel a po výměně obyvatelstva se Mariánské Lázně za vlády komunistů 

staly chátrajícím městem, jejich záchrana přišla s obnovenou zahraniční klientelou  až po roce 1989. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B_CoA.png




Hlavní třída  (tak se skutečně jmenuje) 





Hlavní třída 



Přímo v centru se rozkládá Skalníkův park 



Václav Skalník  (1776 – 1861) 

Otec Václava Skalníka byl uměleckým zahradníkem Lobkovicově knížecí zahradě 
na Malé Straně. Syn se „potatil“. 
 
Václav Skalník s geniálním vkusem a citem pro krajinu vymodeloval ve skalnatém 
a bažinatém terénu jedinečné parkové město – Mariánské Lázně. Svou unikátní 
práci započal v Mariánských Lázních v roce 1817. Sám Goethe při své první 
návštěvě Mariánských Lázní v roce 1820 ocenil Skalníkovu fantazii a zároveň 
praktičnost ve zvelebování drsného údolí. Uznávaného dendrologa a botanika 
Václava Skalníka jmenoval opat kláštera v Teplé K. Reitenberger roku 1824 
starostou Mariánských Lázní. Čilá korespondence mezi oběma muži svědčila o 
hlubokém a pro Mariánské Lázně velmi přínosném přátelství, neboť díky jejich 
spolupráci vznikla během více než čtyřiceti let současná podoba města. Skalník 
navíc ve své starostenské funkci řídil obec a špitál pro chudé. Po jeho smrti v roce 
1861 převzal vedení parků ve městě syn Karel Skalník. Dodnes však parkový 
komplex v Mariánských Lázních nese podpis muže, který rozuměl krajině a uměl 
ji formovat přirozeně a okázale zároveň.  

 



Skalníkův park 



Opat Karl Kaspar Reitenberger z 
tepelského  kláštera se o rozvoj lázní 
významným způsobem zasadil. 
Latinský nápis na podstavci z 
červeného švédského mramoru 
proto hlásá: „Včas rozpoznal léčivou 
sílu pramenů a zpřístupnil jejich 
používání pro nemocné a zaslouží si 
plným právem být oslavován jako 
zakladatel města“. 
 



Pokusy zastavět alespoň část Skalníkova  parku se ukázaly jako nebezpečné pro lázeňské prameny. 



Zpívající fontána 
(hraje bohužel jen v určitých 

časech) 



 Stropní  a nástěnné fresky 
kolonády 



Kolonáda se Zpívající fontánou 







Pavilon Křížového pramene je neoficiálním logem Mariánských lázní 





Pavilon pramenů Karolinina a Rudolfova 



Kašna před „Karolinou“ 





„Nové lázně“ 



Kostel Nanebevzetí Panny Marie je postaven v 
osmibokém byzantském slohu 



V pozadí pravoslavný kostel v Ruské ulici Kostel Nanebevzetí Panny Marie 



Lázeňský park 





CHEB 

Chebské hradiště bylo osídleno již v 9. století Slovany. První dochovaná písemná zmínka o Chebu pochází z roku 
1061. Roku 1146 připadlo Chebsko císaři Fridrichu I. Barbarossovi, který zde kolem roku 1180 nechal 
postavit dodnes z části zachovaný středověký hrad (falc). Na město byl Cheb povýšen roku 1179. V lednu 
1285 se v Chebu konala svatba českého krále Václava II. s dcerou římského krále Rudolfa I. Jitkou, poté 
Cheb patřil střídavě k Čechám a Německu, roku 1322 ho Ludvík IV. Bavor se souhlasem chebských dal v 
zástavu českému králi Janu Lucemburskému. Městu byla přislíbena nezávislost vůči království, pozbylo však 
statut svobodného říšského města. Zástava nebyla nikdy vyplacena a Chebsko se stalo trvalou součástí 
českého království. 

Dne 25. února 1634 byl v Chebu, v domě na náměstí (za Špalíčkem, dnes Městské muzeum) zavražděn Albrecht 
z Valdštejna a na hradě jeho důstojníci. 

Autonomistickým tendencím spojených s odvolávání se na zvláštní postavení Chebska v rámci Zemí Koruny 
české učinili definitivní konec Habsburkové roku 1723, když se Cheb roku stal svobodným královským 
městem. 

Po roce 1945 byla většina obyvatelstva německé národnosti vysídlena do Německa, což způsobilo značný 
pokles počtu obyvatel (předválečného stavu bylo dosaženo až v 90. letech 20. století). Po revoluci se zde 
usídlila velká komunita Vietnamců, kteří zde podnikají se svými tržišti. V Chebu je největší procento 
Vietnamců v celé ČR. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb_coat_of_arms.svg


Průchod na náměstí Jiřího z Poděbrad 



V té zahrádce jsme obědvali 

Náměstí Jiřího z Poděbrad 



Kašny na náměstí Jiřího z Poděbrad 





Náměstí Jiřího z Poděbrad 



Nová radnice 



Nová radnice 



Špalíček je název skupiny jedenácti kupeckých domů uprostřed náměstí Jiřího z Poděbrad v 
západočeském Chebu. Jde o velmi zajímavé stavby, které vznikaly pro potřeby místních kupců již od 1. 
poloviny 14. století. Do dnešní podoby byl soubor dotvořen cca 0 100 let později. Kvůli nedostatku 
místa a malým parcelám byly stavby hnané do výšky (3-4 patra). Špalíček je rozdělen do dvou bloků 
mezi kterými vede úzká (160 cm) Kramářská ulička. V roce 1965 byl rekonstruován a restaurován. 
Původní třetí blok na západní straně náměstí byl zbořen pravděpodobně někdy v 19. století. 

 

Chebský 
Špalíček 





Teď jsem 
zariskoval. Jestli 

se ti holubi v 
okapech nade 

mnou 
namíchnou,  

bude mazec….. 





Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna zkráceně též Valdštejn (24. září 1583, Heřmanice – 25. února 1634, 
Cheb) byl český vojevůdce a politik, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk 
během třicetileté války. 
Byl prvním vůbec, kdo začal vydržovat stálou armádu, a to nikoli z císařské apanáže, nýbrž z kontribucí 
nepřátelských i spojeneckých území. Zcela bezzásadovou politikou nesmírně zbohatl a získal značný vliv. 
Mnoho nechybělo a stal se faktickým vítězem třicetileté války. Jeho rostoucí mocí se však císařský dvůr cítil 
ohrožen a proto byl zosnován atentát, který se uskutečnil v Chebu. Zemřel jako jeden z nejvlivnějších lidí v 
Evropě. – Dnes se řadí po bok významných osobností, s nimiž si česká historie a její oficiální vykladači nevědí 
rady, je tedy v docela dobré společnosti. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht_von_waldstein.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Ermordung-wallensteins-in-eger-anonymer-kupferstich_1-640x370.jpg




Domy na náměstí Jiřího z Poděbrad 



Dolní část náměstí 
Jiřího z Poděbrad 



Kamenná ulička 



Kamenná ulička 



Jánské náměstí 

Černá věž chebského hradu 



Chebský hrad Kaple sv. Erharta a Uršuly 



Údržbáři 

Hradní nádvoří 



Kostel svatého Mikuláše a svaté Alžběty 



Předhradí 



Ulice Trčky z Lípy  
(byl zavražděn spolu s Valdštejnem) 

Dobrovského ulice 



Kachní ulice 
Brána k hradnímu parku 



Chebská zákoutí a dvorky 







Domovní znamení „U dvou arcivévodů“ 

Zlomky časové osy, vložené do 
dlažby města v ulici Svobody 



AŠ 

Aš byla pravděpodobně založena v 11. nebo 12. století. 

V roce 1270 získal ašský kostel řád německých rytířů. Je to také první zaznamenaná zmínka o Aši. Město samotné je v historických 
pramenech zmíněno o něco později, v roce 1281, kdy bylo zastaveno římským králem Rudolfem Habsburským fojtu Jindřichovi z 
Plavna. Město mnohokrát posloužilo jako zástava a měnilo majitele 

V roce 1422 císař Zikmund předal celé Ašsko Zedtwitzům  (Cedvicům) jako mužské léno, čímž bylo definitivně Ašsko odděleno od 
Chebska, a stalo se fakticky autonomií. Zedtwitzové poté ovládali Ašsko dalších více jak 500 let. V 16. století provedli Zedtwitzové 
na Ašsku reformaci, luteránství se stalo dominantní konfesí. Vestfálský mír potvrdil Ašsko jako protestantské území, nebyla zde 
provedena rekatolizace, takže Ašsko zůstalo jediným českým územím, kde byl protestantismus nejen povoleným, ale dokonce 
výhradním náboženstvím, zůstal jím i po té, co část rodiny Zedtwitzů přestoupila ke katolicismu. 

V roce 1775 bylo Ašsko definitivně připojeno k Čechám, resp. k Rakousku –Uhersku, díky tzv. Temperamentním bodům, které 
vydala Marie Terezie. 

Koncem 18. století se z Aše stalo průmyslové centrum a v roce 1880 se Aš se svými třinácti tisíci obyvateli stala dokonce desátým 
největším českým městem. 

Během druhé světové války se situace nejen v Aši, ale v celém Ašsku značně zhoršila. Textilní výroba ztrácela na své síle kvůli 
úbytku obyvatelstva a německé úřady postupně zastavovaly novou výstavbu ve městě. 20. dubna 1945 vstoupily do Aše americké 
jednotky a osvobodily ji. 

Vystěhováním německého obyvatelstva z Aše klesl počet obyvatel o více jak polovinu. I když byly některé závody předány do státní 
správy nebo do rukou nových českých osídlenců, nebylo možné udržet všechny v provozu. Mnoho továren muselo být uzavřeno. 

Pádem komunistického režimu v roce 1989 také skončila textilní éra města Aše. V 90. letech postupně zanikají všechny místní 
továrny. Před úplným úpadkem zachránilo město otevření hraničního přechodu do Německa. 

Vstup do 21. století znamenal však pro město začátek nové stavební éry. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_A%C5%A1,_Cheb.svg


Aš vzkvétá z „evropských“ peněz 



















WUNDERLICHOVI 

Dobří přátelé poznaní „přes internet“. 

 

Věra – malířka par excelence, s osobitým viděním světa a 
nezaměnitelným rukopisem. 

Rudolf – utajený talent zahradní architektury a všeuměl. 



Domeček jako obrázek – uvnitř spousta obrázků s domečky 





Takto to vypadá v celém domečku 
–  malý Louvre nabitý obrázky. 







http://worldarts.cz/foto/galerie/3330056.jpg
http://worldarts.cz/foto/galerie/3620106.jpg


http://worldarts.cz/foto/galerie/3490091.jpg


Trocha situačně-lingvistického  humoru nemůže uškodit. Jsme v Hranicích  u Aše, 
u bývalého hraničního pásma (mládež už netuší, co to bylo), cedulí pak je 
ohraničen “les“ na zahradě a za cedulí je na zimu připravená hranice dřeva . 



To už není zahrada, ale park. 



Již proslavený „panelák“ 
 pro čmeláky a jinou havěť. 









Pohled „z lesa“ 



Sem jsme byli pozváni na dobrý oběd Tady už je Německo 





BAD ELSTER (SRN)                česky: Lázně Halštrov 

Vody Moricova pramene vyvěrajícího v údolí reky Elster využívají místní již 
»od nepamětných dob« k utužení svého zdraví, napsal v roce 1669 Georg 
Leisner, osobní lékař vévody Moritze von Sachsen-Zeitz – a svou pochvalnou 
zmínkou a prvními analýzami tohoto léčivého moku vyvolal ohlas, který 
doznívá ješte dnes. O dobrých sto let později zde ráčil odpočívat jistý tajný 
rada Goethe, v polovině 19. století pak byly lázně Elster povýšeny na 
»Královské saské státní lázně« a od té doby se staly vyhledávanými lázněmi 
kurfiřtů z rodu Wettinu, kteří rádi a často zvali do své malebné »zdravotní 
rezidence« vysokou evropskou šlechtu. 
Ještě dnes svědčí historická lázeňská část o tomto přepychu, areál založený 
okolo roku 1850 spojuje na ploše více než 50 hektaru půvabné parky a 
tématické zahrady, které nabízí příjemný prostor k procházkám. Lázeňská 
architektura secese a grunderského období se harmonicky snoubí se zelení a 
záplavou květů a z lázní Bad Elster činí místo tradiční lázeňské kultury, která se 
nemusí obávat srovnání s velkými českými lázněmi. 

 

Lázně králů 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Wappen_Bad_Elster.svg










Albertovy lázně 



Mariin pramen 

















Goethův pramen 

Nemravové! 





LOKET 

Na skalnatém vrchu, nad řekou Ohří, se tyčí hrad a kolem něho město. Hrad i město dostaly jméno po 
mohutném meandru ve tvaru ohnutého lokte. Tento opevněný celek býval nazýván „klíč ku Království 
českému“, kteréžto rčení dostalo později svou podobu i v heraldickém znaku. 

  

Již počátkem třináctého století tu byla postavena hradní pevnost. Chránila české pohraničí před průnikem 
německých záborových úředníků. Říkalo se jim ministeriálové, a byli to nesvobodní panští služebníci, kteří ve 
službách markrabího Děpolta z Vohburka kolonizovali část bývalého Sedlecka. 

Hrad Loket měl nejen strategický, ale i politický význam. Král Václav I. na Lokti přijímal důležité návštěvy a vedl 
tu státní jednání. V roce 1239 zde král přijal římského císaře Konráda. 

Často zde pobývali i členové panovnického rodu Lucemburků. V neklidných dobách sporů se šlechtou se tu 
ukrývala královna Eliška s dětmi. Když se rozšířilo, že chce svého syna prohlásit za krále a vládnout jeho 
jménem, přitáhl k Lokti král Jan Lucemburský. Vstup do hradu si vymohl násilím. Eliška byla vykázána do 
Mělníka. Tříletý kralevic Václav, pozdější král a císař Karel IV., byl v Lokti nejprve vězněn v kobce, poté už jen 
hlídán. Svou matku po celé dlouhé tři roky neviděl. Navzdory těmto zážitkům si budoucí král místo oblíbil. Karel 
IV. v roce 1333 hrad ve svém návrhu zákoníku Majestas Carolina zahrnul mezi nezcizitelné hrady – stejně jako 
například Karlštejn. 

Během třicetileté války hrad i město ovládli císařští vojáci, hrad byl několikrát zkonfiskován a opakovaně 
obléhán. Následovaly dvě morové vlny, hrad Loket ztrácel svůj význam a byl využíván jako trestnice a vězení. 

V roce 1950 bylo historické jádro města Lokte s hradem prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. V 
devadesátých letech byl hrad předán opět městu. 

















Z výzdoby cukrárny pod hradem. 





























KLADSKÁ 

Obec Kladská leží v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les. Dominantou obce a také jedním z nejkrásnějších míst na 
Chebsku je rybník a lovecký zámeček Kladská. Okolí Kladského rybníka nebylo 
dlouho obydleno. Až v roce 1875 začal kníže Schönburg-Waldenburg s 
výstavbou Kladské. Na Kladské louce byl postaven lovecký zámeček, pila, 
rentovní úřad (stavení u křižovatky), vedle něho fořtovna, dva sruby pro 
úřednictvo, hostinec U tokajícího tetřeva, stavení pro kočího a za zámečkem 
hospodářská stavení. Na přelomu 19. a 20. století bylo postaveno zbývajících 
pět srubů švýcarsko - tyrolského typu. Vlastní zámeček je jednoduchá 
přízemní budova s dřevěným patrem ve stylu švýcarských loveckých chat a 
dnes slouží jako hotel. Okolí zámečku je parkově upraveno a stalo se výletním 
místem i cílem delších vycházek mariánskolázeňskych hostů. 

  
Od bývalého zámečku vede kolem romantické vodní plochy po dřevěných 
chodníčcích nově opravená naučná stezka Kladská – rašeliniště Tajga s velmi 
pestrou flórou i faunou.  

 

Schönburgové 



Zkrachovalá obec Prameny, kdysi lázeňské 
město, měla až 3000 obyvatel, dnes 140 + 
chalupáře. Po r. 1945 bylo totiž německé 
obyvatelstvo vyhnáno,  obec se stala 
součástí vojenského prostoru a v okolí se 
dočasně těžil i uran. Armáda se „postarala“ o 
zánik mnoha domů včetně kostela.  
O jednom ze zdejších pramenů se traduje, že 
má příznivý vliv na potenci, a byly to zřejmě 
tyto představy, které vedly k nereálným 
stavebním plánům, ke střetům s „ochránci“ 
přírody a nakonec k dosud  nedořešenému 
zadlužení obce. 

Při cestě z Lokte na Kladskou se 
nacházejí Prameny. 



Kladská – rybník a rašeliniště 





Čarověník 

Čarověník je chomáčovitá nebo metlovitá znetvořenina na 
stromech a keřích, která je tvořena hustěji nahloučenými 
větvičkami, často odlišného zabarvení, tvaru a uspořádání 
olistění (jehlic). 
Netypický růst částí rostlin může být vyvolán onemocněním, 
která způsobují např. rez jedlová (Melampsorella 
caryophyllacearum), vřeckaté houby rodu kadeřavka (Taphrina), 
roztoči, viry a j. Pokud se tyto postižené části rostliny chorobě či 
škůdci neubrání, většinou hynou. 

 



Kníže Sigismund 
Schönburg-Waldenburg 



Chodník přes rašeliniště je současně 
naučnou stezkou. 

















KYNŽVART 

Dějiny dnes často navštěvovaného zámku Kynžvart sahají až do renesančních dob, 
konkrétně do druhé poloviny 16.století. Tehdy nechali majitelé kynžvartského panství, 
pánové z Cedvic, postavit nedaleko svého hradu útulnější obranou tvrz. Neužili si ji 
však dlouho. Protože se aktivně účastnili stavovského povstání, byl jim po prohrané 
bitvě na Bílé hoře veškerý majetek, včetně renesanční tvrze, zabaven. V roce 1630 byl 
prodán pěti Metternichovým bratrům, synovcům trevírského kurfiřta. Knížecímu rodu 
Metternichů celé panství patřilo až do roku 1945. 
Bezesporu neslavnějším majitelem kynžvartského zámku byl rakouský ministerský 
předseda, kancléř Klement Metternich. Ten pro své diplomatické a politické cíle 
potřeboval reprezentativní sídlo a téměř sto padesát let starý zámek samozřejmě jeho 
potřebám stačit nemohl. Proto se kníže rozhodl celý objekt radikálně přebudovat. 
Mezi nejnavštěvovanější prostory zámku však patří tzv. Kabinet kuriozit. V něm si 
návštěvníci mohou prohlédnout celou řadu osobních předmětů známých osobností, 
jakou jsou například hřeben Marie Terezie, střevíc papeže Řehoře XVI., vycházkovou 
hůl císaře Františka I., hodinky krále Matyáše Korvína, turecký amulet lorda Byrona, 
pečetní prsten polské královny Marie Sobieski, kord císaře Ludvíka XIV., modlitební 
knížku Marie Antoinetty, psací stůl a křeslo spisovatele Alexandra Dumase, rukopis 
Richarda Wagnera a jiné. 

 

http://erby.wz.cz/ceskaslechta/metternichove.htm










Hrad a ves Libá (původně Liebenstein) vznikly v době před, resp. okolo poloviny 13. 
století. Jejich fundátorem byl ministeriální rod pánů z Liebensteina. Někdy na 
sklonku 13. století rod pánů z Liebensteina vymřel a jejich hrad byl za neznámých 
okolností pobořen, takže ještě r. 1346, kdy panství získal v léno chebský měšťan 
František Goswein, byl zříceninou. František Goswein zničený hrad vzápětí obnovil a 
jeho synové ho pak drželi až do poslední čtvrtiny 14. století, kdy jim byl králem 
Václavem IV. pro loupeže odebrán. V letech 1381 – 1425 se v držení Libé vystřídalo 
několik majitelů. R. 1425 panství získal rod Cedviců (Zedwitz i jiná forma pravopisu), 
který je pak i s hradem držel až do 20. století. Do historie hradu i oblasti se neblaze 
zapsal Jorg Cedvic, který ho na počátku 16. století proměnil v loupežnickou peleš. 
Konflikty vyvrcholily v červnu 1509, kdy ke hradu přitrhli Chebané a po čtyřech 
dnech ho dobyli. Jorg Cedvic sice tehdy stačil uprchnout, jeho dobrodružný život 
však nakonec r. 1520 ukončila ruka vraha. V 18. století byl goticko–renesanční hrad 
postupně přestavěn na barokní zámek, svůj středověký ráz si ale přesto částečně 
uchoval. R. 1912 Benno Cedvic prodal liebensteinské panství továrníku Leopoldu 
Hauserovi. R. 1945 bylo panství zkonfiskováno státem. V současnosti prochází 
generální rekonstrukcí.  
 

LIBÁ 
Cedvicové 



Libá 





Národní kulturní památka 
Bílá kaple 

Byla postavena údajně pro Cedvicovu dceru, která se provdala do sousedního hradu (asi na Hazlov nebo Seeberg). 
Protože se jí však stýskalo, nechali ji postavit rodiče na tomto vršku kapličku, na kterou bylo z nového hradu tehdy 
vidět. Vždy když se pak jejich dcera podívala z okna nového domova, uviděla kapličku a věděla, že tam někde je její 
rodný domov.  

 



SEEBERG 

Hrad Seeberg (či Ostroh) se poprvé připomíná v zástavní listině císaře Ludvíka 
Bavorského z r. 1322. Ludvík Bavorský tehdy zastavil hrad a celé Chebsko českému králi 
Janu Lucemburskému za příslib pomoci při jeho kandidatuře na císařský trůn. Po 
nevyplacení zástavy se stal Seeberg majetkem Koruny české. R. 1349 potvrdil král Karel 
IV. městu Cheb příslušnost hradu Seeberg k Čechám a současně udělil právo dosazovat 
a odvolávat úředníky pověřené správou panství. Město Cheb hrad drželo až do r. 1434. 
R. 1434 daroval císař Zikmund seebergské zboží svému kancléři Kašparu Šlikovi, jehož 
rod je držel do r. 1461. V letech 1461 – 1485 náležel hrad, tehdy značně sešlý, 
Junckerům. Po nich přešlo panství zase krátce na Šliky; r. 1497 prodal Mikuláš III. Šlik 
hrad Ostroh bratřím Konrádovi a Joštovi z Neubergu (Najperka). Před r. 1582 ho Jan 
Albrecht z Neubergu prodal Jiřímu Wolfovi z Brandu, jehož dědicové pak hrad vlastnili 
do r. 1635; onoho léta Kryštof Jindřich z Brandu prodal seebergské panství císařskému 
rytmistrovi Melchioru Adamu Moserovi von Öttingen. Ten však vzápětí koupil ještě 
Hazlov, jemuž dal přednost, a proto také ještě r. 1635 Ostroh prodal Vítu Dětřichovi ze 
Steinheimu. V r. 1657 se Ostroh  stal českým komorním statkem - do r. 1664, kdy jej 
císař přenechal svému kancléři Janu Hartwigovi, od něhož Seeberg r. 1666 koupil 
císařský plukovník Jacques Gerard. R. 1703 plukovníkovi synové hrad a panství prodali 
městu Cheb. A tomuto staronovému vlastníkovi už Seeberg zůstal. Naposledy byl 
důkladně opraven v poslední čtvrtině 20. století a přeměněn v muzeum.  



Seeberg 









Erby Schliků  

Komorní statek   
český 



MOTÝLÍ DŮM – ŽÍROVICE 

V Žírovicích nedaleko Františkových Lázních si lze přímo na "dosah ruky" 
vychutnat krásu exotických motýlů v jejich přirozeném prostředí. Od 
vajíčka po housenku, kuklu až po křehkého živého motýla se zde odehrává 
celý cyklus života. Teplo, vlhko a šumění křídel – to jsou většinou první 
dojmy návštěvníků skleníku. Současně ve stejném domě si můžete 
prohlédnout i poměrně rozsáhlou sbírku našich i exotických 
preparovaných motýlů, máte-li čas a chuť, pak zajímavosti z motýlího 
života se dozvíte z průvodních textů. 
Chovu motýlů se věnuje Stanislav Macek asi 30 let, posledních sedm let je 
skleník přístupný veřejnosti. V jediném prostoru si návštěvníci mohou 
prohlédnout motýly, kteří se běžně v přírodě nikdy nesetkají, zastoupena 
je Afrika, jižní Amerika, jižní i východní Asie, Austrálie. 
 



























…a tento už je živý 













Motýlí vajíčka 











SOOS 

Národní přírodní rezervace Soos je unikátní přírodní rezervace na sever od 
Františkových Lázní, z větší části na území Skalné (Kateřina – Hájek – Nový Drahov), 
kterou spravuje Muzeum Františkovy Lázně. Národní přírodní rezervace Soos byla 
vyhlášena v roce 1964, její rozloha činí 221 ha. Slovo „Soos“ znamená v 
egerlandském, tj. chebském německém nářečí „močál“. 

 





Naučná, 1,2 km dlouhá stezka vede po 
dřevěných chodnících na dně vyschlého 
slaného jezera, ve kterém ze schránek 
jezerních řas rozsivek vznikla evropská rarita 
– tzv. křemelinový štít. Nyní je z jezera 
rozlehlé rašeliniště a minerální slatiniště s 
dozvuky vulkanické činnosti v podobě 
unikátních tzv. mofet – bahenních sopek, ze 
kterých vybublává CO2, dále zde vyvěrají 
minerální prameny, např. Císařský pramen. 
Díky pozdní vulkanické činnosti, rašelině i 
dalším vlivům je krajina v této rezervaci jako 
z jiného světa, nemá ve střední Evropě 
obdoby. Národní přírodní rezervace Soos je 
hojně navštěvovaná turisty. V rezervaci žijí 
druhy chráněných živočichů a roste zde celá 
řada mokřadních a slanomilných rostlin. 

 



Rašeliniště 









Císařský pramen,  
který se nachází v lokalitě SOOS je 
studená, středně mineralizované 
železitá sírano-uhličitano-chloridová 
sodná kyselka se zvýšeným obsahem 
berylia a arsenu. Teplota v jímce kolísá 
podle ročního období mezi 14-18 °C. 
Podle zvýšené teploty jde o termální 
vodu z hlubokého podloží, která 
vystupuje podél zlomu a cestou se mísí 
se studenými kyselkami v třetihorní 
pánevní výplni. Pramen je nejteplejším 
přírodním vývěrem v Chebské pánvi. 

Bublání  mezi dlažbou 







Kraj  slatiniště a rašeliniště. 













Křemelinový štít má několikametrovou tloušťku 



Mofety 

Ojedinělým a pozorohudným jevem ve střední Evropě jsou 
takzvané mofety. Vznikají probubláváním minerálních vod nebo 
častěji suchého oxidu uhličitého povrchovou vodou a bahnem. 
Tento jev je někdy nesprávně označován jako bahenní sopky. 
Plynný oxid uhličitý je projevem postvulkanické činnosti.  
Z rozpukané zvětralé žuly krystalinického podloží uníká oxid 
uhličitý a hromadí se ve vrstvách terciérních sedimentů 
(Hrubozrné křemičité písky, porovinové jíly a kaolinické jíly). 
Puklinami ve svrchních vrstvách křemeliny vyvěrá na povrchu v 
malých 10 - 80cm širokých a skoro stejně hlubokých kráterech. 
Většina těchto vývěrů je soustředěna na křemelinovém štítu a 
poblíž jeho okrajů. 



Na obrázky klepněte myší. Videosekvence lze spustit i souběžně. 

MOFETY 





Na oběd do 
„Selského dvora“ 
v Novém Drahově 





FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 

Město bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I. jako první slatinné lázně na 
světě. 

Léčivé účinky tamějších pramenů jsou však známy od 15. století. Vodu z pramenů 
používali nejen místní obyvatelé - byla prodávána i po celém Německu. Je doloženo, že 
v roce 1700 v Německu prodej františkolázeňské vody převýšil objem vody pocházející 
ze všech německých lázní. 

 

Aktivně je využíváno 23 pramenů vody typu Na2SO4, které jsou zachyceny mělkými 
jímkami a vrty, jež produkují přibližně 700 až 1 000 l/m. Teplota vody se pohybuje v 
rozmezí 8 až 13 °C o mineralizaci 1-20 g/l, obsah CO2 je v mezi 1,1 až 2,8 g/l. 

Dle léčivých indikací má zdejší voda pozitivní účinek na choroby srdeční a oběhové 
soustavy. 

 



Jezdecká socha císaře Františka I. 



Hudební velikáni přísně dohlížejí na dodržování pitného (či pitevního?) režimu 















Františkův pramen 



František s vyleštěným „frantíkem“ – leštění provádějí lázeňští hosté 







Pavilon Luisina pramene 

„íčko“ 



KONEC 

http://hony-safra.eu/Hony/Cesty/Cesty.htm

