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Pro všechny, kteří nesedí doma a nehledí do mobilu. 

Pro všechny, kteří to zkouší. 

  



3 
 

Slovo úvodem 
Tento sborník je prací naší nesourodé skupiny. Chceme v něm 

přiblížit, kdo jsme a že i Česko je nádherné. Každý z nás využívá 

jinou formu svého zpracování našich cest. Ta kratší nás 

připravila a zjistila naše schopnosti v oblasti turistiky. Druhá 

cesta nám toho nabídla víc, a to nejen proto že byla delší, ale 

hlavně proto že každý z nás překonal sám sebe. 

Během tří dnů jsme ušli téměř 70 kilometrů a viděli tolik krás. 

Šli jsme totiž pěšky po červené (turistické trase) z Karlových 

Varů do Kadaně.  

  



4 
 

Kdo jsme? 

Lucie Bajerová 

 

 

Už odmalička jsem zvědavá a ráda si kladu otázky. Miluju psaní 

a hudbu a skrze tyto dvě věci se vyjadřuji nejčastěji a nejlépe. 

Zajímám se také o historii a mytologii - převážně keltskou a 

slovanskou. Můj plán je poznat vše, co mi svět a život můžou 

nabídnout. 
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Jaroslava Jahodová 

 

 

Poslední dobou se cítím ztracená, a tak hledám smysl svého 

života, zkouším nové věci. Ráda se vzdělávám v různých 

tématech, od matematiky přes lingvistiku až po umění. Zajímají 

mě všechny obory výtvarného umění, od sochařství až po 

grafický design. Tohle byl můj první velký sportovní výkon. 

Všechny umělecké fotky a obrázky jsou z mých rukou. 
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Dominik Nodžák 

 

 

Jsem člověk, jenž se ničeho nezalekne a vždy si dokáže s 

čímkoliv poradit. Dychtím po rozsáhlém vzdělání ve všech 

odvětvích. Miluji dobré jídlo a žiju podle sebe. Často bývám 

nepochopený jak myšlenkami, tak humorem.  Toužím po  

životní harmonii a štěstí.  
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Jana Spurná 

  

Jsem holka, co vyrůstala na vesnici a milovala chemii. Zjistila 

jsem však, že chemie mě nenaplňuje. Od té doby se hledám. 

Miluji jakékoliv umění, ale nejvíce ze všeho focení. Většina 

fotek, co zde uvidíte, je z mých rukou. Taky velmi ráda sportuji 

a cestuji. Mým největším snem je procestovat celý svět. 
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Markéta Tudorová 

 

Miluji pohyb a cestování, nejvíce v zimě a proto už druhou 

sezonu pracuji jako instruktorka lyžování. Přes léto zase 

provázím turisty na kadaňské radniční věži. Plánuji se hlásit na 

žurnalistiku, konkrétně se chci věnovat  televiznímu a 

rozhlasovému zpravodajství, proto jsem se v našem sborníku 

ujala publicistické části. I přes nepříjemné momenty jsem 

nadále rozhodnutá, plnit si své sny a cestovat! 
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Expediční práce 

Směr Karlovy Vary 
Lucie Bajerová 

Ruksaky po okraj přeplněné vodou a jídlem. 

Na několik dní rozlučka s pohodlím a mýdlem. 

Tváře rozzářené úsměvem, 

v očích zvědavý lesk. 

Tak vypadali jsme na začátku expedice předtím, než nás udeřil 

inspirace blesk. 

Po  kilometrech v nohách a dnech strávených v lesích však 

přeci zastihl nás po domovu stesk. 

Po červené 
Jana Spurná 
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Bílá, červená, bílá. 

Taková cesta to byla, 

nohy jim oživila 

a jejich mysl uvolnila. 

 

Není nad červenou cestu. 

Není nad Českou krajinu. 

Není nad chůzí po mostu. 

Není nad pohled na skupinu. 

 

Dívky jdou s mladíkem, 

tělo zblblé hladíkem, 

tašky mají zatěžkané šatníkem, 

srdce však překypují úspěchem. 

 

Z lázeňského města do královského 
Markéta Tudorová 

Na začátku června většinou teploty vystoupají do závratných 

výšek a jediné, co je v takový moment možné podniknout, je 

navléci si plavky se srdíčkovým vzorem a zkrátka skočit do 

vody.  

Ano, tak by se zachoval každý „normální“ člověk, ale my jsme 

se rozhodli, že prožijeme tři dny uprostřed přírody. Naše cesta 

bude zahájena v nejznámějším lázeňském městě naší země, v 

Karlových Varech, a povede nás až do rodného města, které se 

pyšní královským titulem, do Kadaně.  
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Plány versus realita 
Odhodlanými členy expedice se staly čtyři dívky a jeden kluk. 

Jája Jahodová, Lucka Bajerová, Janča Spurná, Dominik Nodžák 

a já, Markéta Tudorová. Budu-li upřímná, sama za sebe nejsem 

příznivcem velkých plánů, takže jsem nijak detailně 

nepřemýšlela nad přesnou trasou, nejvíce práce v tomto směru 

odvedla Janča Spurná.   

Naše představa byla prostá: Nasedneme na vlak, dojedeme do 

Karlových Varů, a poté se pěšky vydáme po červeně značené 

stezce zpátky do 

Kadaně. Podmínkou 

expedice je, že si 

nesmíme po cestě 

nic koupit, nesmíme 

stanovat v kempu, 

spát v bytě, hotelu a 

tak podobně. Na 

první pohled se vám 

může zdát, že 

takové výhrady 

nejsou nic složitého. 

Jenže zkuste si tahat 

na zádech krosny 

plné jídla, lahví s 

vodou, spacáky a se 

stany! A v horkém 

červnovém odpoledni vede vaše cesta kolem malebných 

hospůdek s venkovními zahrádkami, kde už z dálky cítíte vůni 

pečeně, na nejbližším rozcestí narazíte hned na tři stánky se 
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zmrzlinou a za nimi čekají penziony a vybavené chatičky s 

měkkými postýlkami. A přesto jsme odolali! 

Den první 
Expedici jsme započali v pátek 7. června 2019. Ve tři čtvrtě na 

osm jsme nasedli na vlak a podle plánu bez jakýchkoliv potíží 

dorazili do Varů. Zdálo se, že i počasí nám oproti cvičné 

expedici (kdy nám byla zima a pršelo) přeje. Příjemných dvacet 

stupňů a téměř dokonalé bezvětří nám ke spokojenosti stačilo, 

bez slunečního svitu jsme se obešli.  

Prošli jsme karlovarskou kolonádou, s těžkými batohy na 

zádech, a hned po prvním kopečku jsme se zadýchali. Nicméně, 

to nás nezastavilo a směle jsme pokračovali dál. Brzy jsme 

opustili město a vstoupili jsme do kouzelného Slavkovského 

lesa, jako z pohádky! Vítr jemně šuměl ve větvích vysokých 

dubů a kolébal nás ke spánku, přesto jsme kráčeli bez větší 

pauzy.  

Lesy brzy vystřídaly malé vesničky, po hornatých úsecích jsme 

klesali do údolí řeky Ohře. V čase oběda jsme si na hořáku 

uvařili, nebo spíše Dominik uvařil. Po jídle nás čekal výstup na 

rozhlednu Bučina.  

Ačkoliv se naše záda, chodidla i kolena potýkala s bolestí, 

výstup za „utrpení“ stál. Otevřel se před námi kraj. V údolí se 

táhla řeka Ohře a kolem ní byly posazeny domky, většinu z nich 

tvořila obec Kyselka. Nad údolím se klenuly Krušné hory a 

mraky, které během dne zmizely, odkryly nádherný čistý 

výhled na nejvyšší vrchol pohoří – Klínovec.  

Když jsme se dost pokochali, zamířili jsme stezkou do Kyselky a 

z ní až do Velichova-Hradiště, kde jsme měli nocovat. Radost 
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nám udělala i pitná voda na návsi Velichova. Během dne se 

teploty vyškrábaly na pětadvacet stupňů a my jsme si tak 

konečně mohli opláchnout horké zpocené tváře. Přešli jsme 

koleje a dostali jsme se do oblasti zahrádkářské kolonie. A tam 

jsme potkali milého pána, který nám poradil báječné místo na 

přenocování. Stany jsme si postavili v blízkosti řeky a po večeři 

jsme okamžitě usnuli.  

Den druhý  
Po snídani jsme 

pokračovali v naší pouti. 

Dva kilometry za místem, 

kde jsme nocovali, se 

rozkládala obec Vojkovice. 

Po příchodu nás tam opět 

čekaly kopečky. Ale 

protože jsme už během 

prvního dne něco vypili a 

snědli, batohy, i když pořád dost těžké, nás už tolik netáhly k 

zemi.  

V onen den jsme zdolali kopec Špičák. Sice nám už neposkytl 

tak krásný výhled jako rozhledna Bučina, protože byl zarostlý 

stromy a keři, ale i skrz větvičky jsme si našli pár rozhledů do 

údolí. Po sestupu jsme opět klesali dolů k Ohři a do konce dne 

jsme se od ní výrazně nevzdálili. Procházeli jsme kolem 

vodáckých kempů i zahrádek chatařů a slunce nás pálilo. 

Obědvali jsme u studánky s pitnou vodou, takže jsme se opět 

příjemně osvěžili. Poté jsme vystoupali kolem firmy Korunní a 

vydali se silničkou linoucí se širokými zelenými stráněmi s 

pasoucím se dobytkem. Malé vesničky nás přímo nutili do 

zpěvu, údolím se rozléhaly mladé a trochu unavené hlasy.  
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Nakonec jsme opět sestoupali až k malé stezce podél Ohře a 

takto jsme došli až do Perštejna, obce, kde jsme plánovali 

přespat. Jenže zde se ukázalo, že každý plán může někdy 

selhat. Naše místo na přespání bohužel neklaplo. A tak jsme 

bezradně bloudili obcí, nohy už se nám únavou podlamovaly, a 

hledali jsme náhradní místo pro nocleh.  

Opět nás zachránila lidská laskavost. Dvě milé paní nám 

navrhly, ať přespíme na zřícenině hradu Perštejn. „Je to sice 

pěkná štreka do kopce, ale zase tam máte pohodlí, a dokonce 

i ohniště!“  pravily. Odhodlaně jsme se vydali do kopce a na 

zřícenině jsme rozložili stany.  

Co vám budu psát, ani duchů jsme se nebáli, únava nás celkem 

rychle po teplé večeři vyslala do spacáků do říše spánku. Co se 

komu zdálo, to už není důležité, hlavně že nás žádný duch 

neproklel!   
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Den třetí  
Ráno jsme se probudili do parného dne. Sbalili jsme si saky 

paky, nasnídali se a rychlým tempem jsme se vydali směrem 

domů. Jája, statečná členka expedice, nás už mohla opustit, 

jelikož plnila bronzovou úroveň, my čtyři mířili však dál. Vrby 

kolem řeky Ohře nám poskytovaly stín, ale jakmile jsme se 

vydali trochu výše, horké slunce začalo topit.  

Přišli jsme do Klášterce nad Ohří, chvilku jsme si odpočinuli v 

parku a pak jsme se vydali opět na výstup, tentokrát do 

Lestkova k druhé zřícenině na naší cestě. Horko nás drásalo, 

přesto jsme došli až nahoru a mohli jsme se pustit do vaření 

oběda. Po jídle jsme s úlevou zjistili, že naše batohy pozbyly 

těžké váhy, takže už se nám šlo i přes velké vedro celkem 

lehce.  

A navíc nás táhla vidina domova. Rašovicemi, Suchým Dolem a 

Zásadou jsme téměř prosvištěli a odpoledne se před námi 

otevřel pohled na Kadaň. Ach Kadani, krásná Kadani, městečko 

jak na dlani, jak jsme si výskali, když jsme tě spatřili!  

Vzpomínka na celý život 
Cesta nám nepřinesla jen bolavé nohy a štípance 

od komárů. To hlavní, co nám přinesla, byly nové zážitky. 

Přinesla nám přesvědčení, že je skvělé, něco dělat, za něčím si 

jít, něco poznávat. Sekali jsme se s milými lidmi, obdivovali 

jsme krásy české přírody a naučili se vzájemně si pomáhat. Byli 

jsme k sobě ohleduplní, a ačkoliv ne vždy vše dopadlo podle 

plánu, dokázali jsme se vždycky na sebe otočit, usmát se a 

pokračovat v cestě. A za to jsme opravdu vděční. Odnesli jsme 

si z cesty Karlovy Vary – Kadaň vzpomínku na celý život.  A kdo 
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ví? Možná nás jednou potkáte s vysokými batohy a se 

zarputilými, leč vysmátými výrazy ve tvářích třeba v Himalájích! 
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Karlovy Vary 
Dominik Nodžák 

 

Místo, na kterém vzniklo centrum Karlových Varů, zůstalo 

dlouhou dobu mimo zájem populace. Příkré svahy a nevhodné 

klimatické podmínky u termálních pramenů neposkytovaly 

vhodné podmínky pro pěstování plodin, které byly pro osídlení 

klíčové. 

 První osídlení se nacházela spíše v dnešních okrajových 

částech města. Přesné datum založení města není známo. Stálé 

osídlení okolo Vřídla vzniklo v polovině 14. století. V roce 1370 

byla městu udělena ze strany Karla IV. privilegia královského 

města. Legenda o založení Karlových Varů, kterou v roce 1571 
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zaznamenal doktor Fabian Summer, říká, že lovecký pes začal 

během výpravy v lesích štvát kus divoké zvěře, přičemž spadl 

do tůně prudce tryskajícího pramene s horkou vodou. Sténání 

psa přivolalo ostatní členy výpravy, kteří následně horkou vodu 

ochutnali. O nálezu byl informován také Karel IV., který se na 

místo pramene vydal. Společně s přítomnými lékaři 

konstatoval, že tato horká voda má léčebné účinky, které 

následně sám vyzkoušel a doznal zlepšení. Na místě údajného 

pramene poté založil lázně nazvané Teplé lázně u Lokte. 

 Město mělo zpočátku pouze málo obyvatel, jejichž 

nejdůležitější úlohou bylo pečovat o prameny. Karlovy Vary se 

zpočátku rozvíjely pomalým tempem. Husitské války město 

nikterak nezasáhly, protože nebylo chápáno jako strategicky 

významné. Z postupně rozvíjejícího lázeňství začalo město 

pomalu bohatnout. Růst byl ale brzděn několika neštěstími, 

kterými bylo město zasaženo. V roce 1582 se prohnala městem 

povodeň a v roce 1609 ničivý požár, který zničil 99 domů ze 

102. Následný rychlý růst přerušila třicetiletá válka, kvůli které 

poklesl počet obyvatel a také počet lázeňských hostů. Konec 

17. století zahajuje ve městě opětovný růst. Karlovy Vary 

začínají navštěvovat významné evropské osobnosti. Město se 

začalo rozrůstat o nové budovy. V roce 1759 poničily město 

opět plameny. Z požáru se ale již město díky svému věhlasu 

poměrně rychle vzpamatovalo. 

Napoleonské války svým způsobem městu spíše prospěly. Díky 

své dostatečné vzdálenosti od bojišť přetáhly návštěvníky 

slavných lázeňských měst západní Evropy. Za architektonickou 

proměnou k secesi koncem 19. století stojí z velké části vídeňští 

architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, kteří 

vyprojektovali ve městě 20 významných staveb. V letech 1870–
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1871 bylo propojeno město s Chebem a Prahou 

prostřednictvím železnice, na kterou posléze navázaly také 

regionální spoje. Rozvoj města zhatila první světová válka, po 

které se již na tak rozsáhlý růst nepodařilo navázat. 

Centrem významných událostí se stalo město s nástupem 

nacismu. Místní knihkupec K. H. Frank se stal vůdcem 

karlovarské Sudetoněmecké strany, později druhý nejmocnější 

muž ve straně. Dne 24. dubna 1938 bylo Konrádem Henleinem 

ve městě představeno tzv. osm karlovarských požadavků 

znamenající rozpad Československa. V říjnu téhož roku se 

Karlovy Vary staly součástí Třetí říše. Na konci druhé světové 

války bylo město postiženo bombardováním. Konec války 

doprovázel také nucené vysídlení původního německého 

obyvatelstva. Během éry socialismu vzniklo v centru města 

několik významných staveb, jako např. Vřídelní kolonáda, hotel 

Thermal aj. Období po roce 1989 je charakteristické vstupem 

ruského kapitálu, který má vliv i na podobu města. Podle 
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výzkumu ruského aktivisty Michaila Maglova, který se zabýval 

majetkovými poměry prostřednictvím analýzy místního 

katastru nemovitostí vyplývá, že „až polovina“ místních 

nemovitostí je ve vlastnictví občanů Ruské federace a dalších 

zemí někdejšího Sovětského svazu. 

 

Kopec k Bučině 
Jana Spurná 

Noha nohu sleduje, 

na kopec se štimuje. 

Slunce cestu ozařuje, 

ať se jim lépe pokračuje. 

 

Vrchol zvaný Bučina 

zdobí slavná rozhledna. 

Všude kolem je lučina, 

ale stavba je to pohledná. 

 

Dřevěné sochy stojí kolem, 

není tu však žádný Golem. 

Nedá se sem dojet s kolem. 

Výhled je kazen mlžným kalem. 

 

Ohniště tu přesto mají. 

Výhled zadarmo rozdávají. 

Ptáci si i zde prozpěvují. 

Cesta za to všechno stojí! 
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Strážkyně nad krajinou 
Lucie Bajerová 

 

Starodávná krajina uvězněná ve tmě, 

ó Luno bílá, veď mě. 

Kameny ve zdech podepsaných časem, 

čas ve tmě uvězněný lasem. 

Strážkyně s tichým úkolem, 

dostávat pocestné svým výhledem do kolen. 

 

Když nad lesy rozední se, 

strážkyně ze sna probudí se. 
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Bučina 
Dominik Nodžák 

 

Kamennou rozhlednu, jež se nachází 562 m n.m, nechal 

vystavět v době kolem roku 1880 tehdejší majitel zdejších lázní 

Heinrich Mattoni na vrchu Bučina nad obcí Kyselky. Nová 

vyhlídková věž se stala součástí lázeňského parku s lesními 

promenádními cestami, odpočinkovými sedátky, altány a 

vyhlídkovými místy, který se rozkládal ve svahu nad kolonádou 

Ottova pramene. Rozhledna se ihned stala oblíbeným cílem 

vycházek lázeňských hostů. Z otevřené vyhlídkové plošiny na 

vrcholu rozhledny se tehdy návštěvníkům nabízel nádherný 

kruhový rozhled po celém údolí Ohře až ke Karlovým Varům. 

Po 2. světové válce však přestala být rozhledna udržována a 

postupně chátrala. Vyhlídková věž, využívaná jako vojenská 

pozorovatelna, začala postupně přerůstat okolními stromy, 

které omezovaly výhled. Na konci 20. století se o objektu 

mluvilo jako o nejzchátralejší rozhledně v České republice. V 
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letech 2002 - 2003 proto proběhla částečná rekonstrukce 

vyhlídkové věže. Kamenná válcová rozhledna dosahuje celkové 

výšky 13 m. Na zastřešený vyhlídkový ochoz, ve výšce 10 m 

vede schodiště s 62 kamennými stupni. Z vyhlídkové plošiny 

nabízí vzrostlými stromy částečně omezený výhled do údolí 

řeky Ohře s obcemi Kyselka a Radošov s částí hraničního pohoří 

Krušné hory s Klínovcem na severním obzoru. Jihozápadním 

směrem lze spatřit část Doupovských hor a skalní ostroh se 

zříceninami hradu Andělská Hora. 

Kyselka 
Dominik Nodžák 

 

(Gießhübl-Sauerbrunn). V obci žije 792 obyvatel. Jméno nese 

podle minerální vody obsahující kysličník uhličitý. První 

písemná zmínka o obci pochází z roku 1867. Obec i lázně i 

lázeňské památky v obci dnes chátrají. V obci je hlavní stáčírna 

minerální vody firmy Mattoni. 
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Velichov 
Dominik Nodžák 

 

První písemná zmínka o Velichově sahá až do roku 1142. Od 

této doby až do roku 1336 patřila vesnice Doksanskému 

klášteru. Tehdy ji klášter postoupil králi Janu Lucemburskému 

výměnou za jiné zboží a Velichov se stal manským statkem 

blízkého královského hradu Hauenštejn. Manství zde trvalo až 

do druhé poloviny 16. století a zaniklo krátce před rokem 1578. 

Roku 1528 je první zmínka o místní tvrzi. Od tohoto roku drželi 

panství Hauenštejn Šlikové a velichovskou tvrz pronajali 

poručníci dětí Štěpána Šlika chudšímu příbuznému Buriánovi 

Šlikovi. Další zpráva z roku 1565 uvádí jako držitele Velichova 

Lorenze Langera, který již manské povinnosti nevykonával. 

Roku 1578 prodali držitelé Hauensteina Bedřich a Jindřich 

Šlikové Velichov, již jako samostatný statek s tvrzí, své příbuzné 

Lukrécii Šlikové, rozené ze Salmu. Celkově drželi Šlikové 
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Velichov do roku 1651, s přestávkou v letech 1588–1599, kdy 

patřil Tomáši Tyzlovi z Daltic. Na začátku třicetileté války, v roce 

1621, byly tvrz i vesnice vypáleny drancujícím císařským 

vojskem. 

V roce 1651 koupil Velichov se statkem a již opravenou tvrzí 

Oliver Wallis. Tento irský šlechtic vstoupil roku 1622 do 

vojenských služeb císaře Ferdinanda II. a většinu třicetileté 

války strávil na různých bojištích. Po válce se již do Irska nevrátil 

a zůstal v Čechách, kde roku 1667 zemřel v hodnosti 

generálmajora. On a jeho manželka Agnes Marie, rozená z 

Guttensteinu, byli tehdy pohřbeni v rodinné hrobce z roku 

1668 v bývalém kostele. V letech 1711–1714 držel Velichov Jan 

Kryštof Kager ze Štampachu, poslední Štampašský držitel 

Valče. Po několika dalších předchozích majitelích koupil 

velichovské panství roku 1747 Jan František Hessler, za něhož 

zde byl postaven zámek. Tento císařský rada a vlastník 

bohatých stříbrných a cínových dolů v Krušnohoří držel 

Velichov až do své smrti roku 1770. Po něm se vystřídala ještě 

celá řada dalších majitelů. 
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Vojkovická skála 
Dominik Nodžák 

 

Nachází se ve svahu nad obcí Vojkovice na západní straně 

Doupovských hor. Doupovské hory patří k největším 

vulkanickým pohořím v českém masívu. Vznikly v období 

třetihor v době před 34 až 20 miliony lety na tektonikou 
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aktivovaném křížení jáchymovského a litoměřického 

hlubinného zlomu. Dříve se předpokládalo, že Doupovské hory 

byl jeden velký stratovulkán (navršený kužel ve kterém se 

střídají vrstvy pyroklastik a vrstvy lávových proudů). Podle 

posledních výzkumů se zdá, že hory byly soustavou mnoha 

větších či menších vulkánů, z nichž některé produkovaly více 

pyroklastik a méně tekutých čedičových láv a u některých to 

bylo právě naopak. Vulkanická činnost byla také provázena 

intruzemi znělcových magmat, která utuhla pod povrchem a 

vytvořila tzv. lakolity. V obdobích klidu byly vulkány erodovány 

a popel roznášen a sedimentován řekami po okolí. Podíváme – 

li se na Vojkovickou skálu, tak ve spodní části vidíme šedé až 

zelenošedé poměrně jemné sedimenty vzniklé erozí a 

splavením vulkanických tufů a pyroklastik tehdejšími řekami. 

Potom došlo k náhlé erupci a přes tyto sedimenty se přelil 

žhavý čedičový lávový proud. Na bázi lávového proudu došlo 

ke kontaktní metamorfóze a k vypálení tufitických sedimentů 

žhavým lávovým proudem. To se na skále projevuje 

červenohnědým zbarvením tufitických sedimentů. Vojkovická 

skála je právě pěknou ukázkou období klidové eroze a 

sedimentace a náhlých nepravidelných vulkanických erupcí. 

Podél ohře 
Jana Spurná 

 

Vítr do vlasů fičí. 

Srdce bijí, jako když se cvičí. 

Oči rozevřené čučí 

na duše, které se fyzicky ničí. 
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Pohled, jaký se neskýtá, 

úsměv, který se nevidí, 

ve výšinách, kde se lítá, 

ta mládež jen tak hledí. 

 

Řeka dole teče, 

nikam mládeži neuteče, 

krásným údolím se vleče. 

Mládež hledí na něj v kleče. 

 

O tom se jim nezdálo. 

Hory mláležstvo zdolalo. 

Řeka, radostně proneslo. 

Ej! Jejich srdce pokleslo. 

 

Cíl v oblacích 
Lucie Bajerová 

 

Po cestě klestí, klacky a kořeny, 

naděje na klidný výstup zbořeny. 

Jasný cíl bez jasné cesty 

byly jednoznačně našich nervů testy. 

A jako odměna za výstup na Vojkovický špičák, 

osvěžil naše sluncem sežehlé tváře čerstvý fičák. 
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Špičák 
Dominik Nodžák 

 

Na tomto vrcholu ve výšce 504 m n.m můžeme najít korouhev 

zakotvenou do kamenů, nesouc symbolický rok 1898, který je 

považován za rok dokončení severozápadní Buštěhradské 

dráhy. Severozápadní Buštěhradská dráha se začala stavět v 

letech 1871 – 1873, což přineslo významný zvrat ve vývoji 

obce. Vznikl nový druh zaměstnání – železničářství. 

Zajímavým momentem v historii železnice je i rok 1895, kdy 

dochází ke zprovoznění vlečky z Vojkovic do Kyselky. Na 

výstavbě této vlečky se nemalou měrou podílel Heinrich 

Mattoni, majitel lázní Kyselka a vývozce světoznámé minerální 

vody Mattoni. 
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Stráž nad Ohří 
Dominik Nodžák 

       Tato obec (německy Warta) se nachází v 

nejseverovýchodnější části okresu Karlovy Vary. Žije v ní 613 

obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází už z roku 1086. 

Severně od obce se tyčí vrch Nebesa (634 m n.m.) s hradem 

Himlštejn. 

Vaření Korunní 
Jana Spurná 

 

Kde se tu vzala ta voda pramení? 

Proč jí říkají Korunní? 

 

Proč jak železo chutná? 

Doufám, že je pitná! 

 

Jak se ta voda vypíná? 

Kohoutem tu vodu zapíná? 

 

Obrázek nám krásu sliboval, 

očividně ho někdo zfalšoval. 

 

Ještě že jídlo je chutné, 

maximálně nám bude blbě. 
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Korunní 
Dominik Nodžák 

Korunní (Krondorf) je malá vesnice, část obce Stráž nad Ohří.  V 

roce 2011 zde trvale žilo 47 obyvatel. První písemná zmínka o 

vesnici pochází z roku 1460. Počátky obchodního úspěchu 

Korunní kyselky sahají k roku 1876, kdy byl objeven v malé 

vesnici Krondorf (dnes Korunní) pramen významné chuti. Byla 

snaha zde vybudovat prosperující lázně avšak neúspěšně, 

nicméně Korunní se stala velmi oblíbeným letoviskem a 

všeobecně známou minerální vodu. 
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Most pro tři osoby 
Jana Spurná 

 

Když člověk podle map chodí, 

i u velkých mostů ho to vyhodí. 

Naší cestu takové protínaly, 

avšak mozky u nich vypínaly. 

Jednoho odpoledne krásného 

jsme tedy zkusili něco nového. 

Před Bočí přes řeku jsme šli 

po speciálním mostě pouze pro tři. 
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Hlas našich předků 
Lucie Bajerová 

Ozvěna dávných věků, 

kdy neměli spací pytel, ale kožešinu a oheň, ne deku. 

Echo těch pradávných let, 

kdy nebyl tak zhýčkaný svět. 

Zvuk toho, 

kde dějiny vydechly a přítomnost nás, kdo se z nich nadechli. 

Tajemná noc strávená s přáteli na hradě dala nám víc než 

lenošení v zahradě. 
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Zřícenina hradu Perštejn 
Dominik Nodžák 

 

Hrad se nachází na příkrém skalním ostrohu (466 m n. m.) byl 

založen ve druhé polovině 13. století. Tomáš Durdík považuje 

za pravděpodobné zakladatele pány ze Šumburka, ale bývá 

uváděn také jejich příbuzný Boreš z Rýzmburka zmiňovaný v 

období 1248–1276 s odkazem na podobu jeho jména se 

starším názvem hradu. 

První písemná zpráva o existenci hradu je z roku 1344 v 

souvislosti s Bedřichem ze Šumburka, pána na Perštejně. 

Šumburkové roku 1352 přijali svá panství (Perštejn, Egerberk, 

Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, Prunéřov, Mikulovice aj.) 

jako léno od krále Karla IV. Během husitských válek docházelo 

ke sporům mezi bratranci Alešem ze Šumburka a Vilémem ze 

Šumburka, které skončily až rozdělením panství v roce 1431. 

Aleš získal hrad Perštejn s polovinou Přísečnice a Vilém kromě 
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dalšího také Klášterec nad Ohří, Kadaň a založil hrad Šumburk. 

V roce 1446 Aleš ze Šumburka, člen strakonické jednoty, 

uzavřel z finančních důvodů lenní svazek se saským 

markrabětem Fridrichem a německá posádka hradu začala 

pustošit okolní statky pánů věrných králi Jiřímu z Poděbrad, 

mezi které patřil i jeho bratranec Vilém. 

 Po Alešově smrti (zemřel 1451), poručník Alešových synů, 

Bedřich ze Šumburka a Glouchova, nadále porušoval chebské 

příměří mezi Jiřím z Poděbrad a Saskem. Odvetou mu bylo 

vojenské tažení vedené Jakoubkem z Vřesovic, kterého se 

zúčastnili mimo jiné i Jan Calta z Kamenné Hory, Aleš a Petr ze 

Šternberka a města Žatec a Louny. Hrad byl obležen a jeho 

posádka uznala porážku, takže jí byl umožněn volný odchod se 

zbraněmi. Panství zůstalo nadále v držení Alešových synů, ale 

hrad byl pro výstrahu vypálen a pobořen. Bedřich ze Šumburka 

byl o několik let později jedním z vůdců křížové výpravy do 

Čech. V roce 1508 Šumburkové hrad prodali Albrechtovi z 

Kolovrat a ten záhy poté prodal panství i s obnoveným hradem 

Oplovi z Fictumu, kterému tehdy patřil i Šumburk a Klášterec 

nad Ohří. Perštejn však v roce 1530 patřil Oplovu bratru Jiřímu, 

ale byl mu zkonfiskován spolu s ostatním majetkem za 

penězokazectví. Ferdinand I. Habsburský tehdy začal hrad 

zastavovat různým členům královské rady. Během správy 

hradu královskými úředníky hrad nezadržitelně pustl a v roce 

1537 se o něm mluví již jako o zřícenině. Zříceninu a panství se 

v roce 1539 podařilo soudně získat třetímu Oplovu bratrovi 

Hanušovi, který však perštejnské panství natrvalo připojil k 

Šumburku a novým centrem panství se stal zámek v Klášterci 

nad Ohří. 
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Srdce domova 
Lucie Bajerová 

 

Záda znavená nákladem, 

láhve jen zpola naplněné pokladem. 

Vidina blízkého domova, 

po výšlapu a výhledu, který se nám nabídl z Lestkova. 

Kadaň, město a srdce mého domova. 

 

Lestkov - Egerberg 
Dominik Nodžák 

 

Jméno hradu bylo odvozeno z německého názvu řeky Ohře. 

Přesná doba založení hradu není jistá, ale obvykle se klade na 

počátek 14. století. Podle nálezů keramiky je však možné, že 

vznikl již v průběhu druhé poloviny 13. století. První písemná 

zmínka o hradu je až z roku 1317 kdy zde žil Vilém z Chýš a 

Egerberka, a další z roku 1322, kdy se po hradu psal Vilémův 
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mladší bratr Fricek. Vilémův syn, taktéž Vilém, prodal Egerberk 

roku 1350 pánům ze Šumburka, od kterých ho roku 1384 koupil 

Jindřich Škopek z Dubé. Ten patřil k významným rádcům krále 

Václava IV. a nechal hrad velmi výrazně přestavět tak, aby 

odpovídal náročnějším požadavkům na bydlení a reprezentaci 

majitele. Od pánů z Dubé hrad koupil asi v roce 1411 nejvyšší 

zemský písař Mikuláš Augustinův z Prahy. Snad již v roce 1413 

ho prodal, ale není zřejmé komu, protože další majitelé jsou 

známí až k roku 1422. Byli to Ota a Wend z Illburka a jejich strýc 

Půta z Illburka, kteří hrad spoluvlastnili a roku 1430 jim ho král 

Zikmund potvrdil jako královské léno. Wend se zhruba o pět let 

později dostal do velkých majetkových sporů s Vilémem ze 

Šumburka. Vilém se lstí zmocnil Egerberka a zajatého Wenda 

na něm hlady umučil k smrti. Vilém ze Šumburka potom hrad, 

i přes protesty Wendova dědice Půty z Illburka, roku 1443 

prodal Jakoubku z Vřesovic. 

V roce 1454 byl Egerberk navíc prohlášen za odumřelé léno a 

od krále Jiřího z Poděbrad ho získal Jan Calta z Kamenné Hory. 

Půta z Illburka i Jakoubek z Vřesovic proti tomu protestovali a 

soud roku 1457 nakonec rozhodl ve prospěch Půty, který však 

musel Jakoubkovi z Vřesovic za hrad zaplatit dva tisíce kop 

grošů. Půta z Illburka hrad roku 1460 prodal Bossovi z Fictumu. 

Po něm na hradě žili Dětřich a Věnek z Fictumu, ale v roce 1488 

už jen Dětřich s manželkou Kateřinou z Müldorfu. Po něm hrad 

zdědil Dětřichův syn Bernartin a od jeho synů hrad koupil v roce 

1557 Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, který však ke 

konci života přesídlil na nový zámek Felixburg. Za jeho vlády se 

panství hradu změnilo z královského léna na svobodný statek. 

Od té doby na hradě žil jen kastelán. Po smrti Bohuslava Felixe 

hrad zdědila jeho manželka Anna z Fictumu, ale když roku 1587 
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zemřela, odkázala ho svým synovcům. Jeden z nich prodal 

panství Linhartu Štampachovi ze Štampachu. Štampachové 

Egerberk nevyužívali, a hrad začal chátrat. 

  



41 
 

Závěrečná slova 

 

Proč turistika? 
Jana Spurná 

Protože každý potřebuje vypnout. Protože naše planeta je 

nádherná. Protože fyzická aktivita je potřebná. Protože si 

musíme uvědomit, že se o náš svět musíme starat. Protože 

poznáte lidi, místa, jídla, jazyky, ale hlavně sami sebe! 

Proč umění? 
Lucie Bajerová 

Umění je specifický druh filosofie, jistá vyšší forma nadhledu, 

která mi pomáhá porozumět a uchopit  často složité problémy 

a situace. Rozvíjí mé kreativní myšlení a mému duchu dává 

širší rozměr. Myslím, že lidé by neexistovali bez umění, stejně 

jako by umění neexistovalo bez nich. Neboť i my, lidé, jsem v 

podstatě jedním velkým uměleckým dílem. Je jen na nás, jak 
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uchopíme myšlenku a své dílo hrdě a beze studu vystavíme 

světu. Svět a umění má rozhodně co nabídnout, stejně jako 

my máme co nabídnout jim. 

 

Proč DofE? 
Markéta Tudorová 

DofE jsem se rozhodla plnit, protože miluji překonávání sama 

sebe, miluji překonávat nové a nové výzvy. Program mi 

umožňuje zlepšovat se ve svých zájmech, posouvá mé hranice 

a ještě mě čeká za jeho splnění odměna. 
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Proč Česko? 
Dominik Nodžák 

Věřím, že Česká republika má co nabídnout jak přes přírodní 

stránku, kde sice nemáme moře, ale jinak naše krajina patří k 

těm nejrozmanitějším v celé Evropě. Z toho důvodu u nás 

najdeme i mnoho přírodních unikátů, které stojí za to vidět a 

poznat blíže. Tak přes tu antropologickou stránku, ať už to 

jsou naše památky, historické či moderní, nebo prosté 

produkty naší doby, jako například krásné ženy a dobré pivo.  

Proč seberozvoj? 
Jaroslava Jahodová 

Protože ten, kdo se nerozvíjí zakrní a umře, metaforicky, 

anebo reálně. Je lidská přirozenost se chtít posouvat dál. Je to 

jen o tom, co má člověk v hlavě. Seberozvoj nám v dnešním 

dynamické době pomáhá zůstat na hladině. 
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Děkujeme 
Děkujeme DofE, učitelům, kteří nám pomáhali a hlavně sami 

sobě za to, že jsme měli možnost si to všechno zkusit a získat 

zkušenosti na celý život. 
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