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1/ HRAD TOČNÍK – TOČNÍK CASTLE 

GPS: N 49°53.43658', E 13°53.23207' 

Bezprostřední příčinou ke stavbě 

nového hradu Točníka byl 

bezpochyby požár, který poškodil 

hrad Žebrák v roce 1395. Nedlouho 

poté si tedy začal král stavět 

honosnější a pohodlnější hrad Točník 

na vyvýšenějším místě vzdáleném od 

Žebráku sotva 500 m. Točník byl 

vystavěn zřejmě v letech 1398–1401 na témže skalním hřebeni 

křemencového valu o sto metrů výše než Žebrák. Již v roce 1400 nechal 

Václav IV. na Točník převézt a uložit část královského pokladu.   

EN  

The immediate reason to build the new castle Točník was no doubt the 

fire that damaged the Žebrák castle in 1395. Shortly after that, the king 

started building more luxurious and comfortable castle Točník on higher 

ground, only 500 m away from Žebrák. Točník was built probably 

between 1398 and 1401 on the same rocky ridge, a hundred meters 

higher. In 1400, Wenceslas IV already moved a part of the royal treasure 

to Točník. 

 

 

 

 

 



 

2/ JÁCHYMOV 

GPS: N 50°21.50773', E 12°56.07900' 

áchymov, lázeňské městečko s 

necelými třemi tisíci obyvatel, leží 

na severozápadním okraji Čech a 

je součástí Karlovarského kraje. 

Nedaleko města vystupuje 

mohutný hřbet hory Klínovec. 

Nadmořská výška města je v dolní 

části 560 m.n.m. a v horní části 750 m.n.m. Je zde podhorské klima, v 

zimě drsnější. Jižní svah Krušných hor, do kterého je město vklíněno, jej 

chrání proti severním větrům. Město je na silničním tahu spojujícím 

severní oblast západních Čech se Spolkovou republikou Německo  a je 

právem nazýváno branou Krušných hor. Město prvních radonových lázní 

s bohatou hornickou minulostí (stříbro, uran) a ražbou tolarů, nabízí 

vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku.   

EN 

Jáchymov spa town with less than three thousand inhabitants, lies on 

the northwestern edge of Bohemia and is part of the Karlovy Vary 

region. Near the town performs a massive ridge of Mount Klinovec. 

Elevation of the city is at the bottom of 560 meters and the top of the 

750 m There highland climate, harsher winter. The southern slope of the 

Ore Mountains, where the city is wedged, it protects against northern 

winds. The city is on the highway linking the northern region of Western 

Bohemia with Germany and is rightly called the gate of the Ore 

Mountains. First radon spa town with a rich mining history (silver, 

uranium) and minting dollars, offers good conditions for winter sports, 

hiking and cycling.   



 

3/ KARLOVY VARY 

GPS: N 50°14.03633', E 12°51.62663' 

Dnes jsou Karlovy Vary 

vyhledávanou turistickou 

destinací. Celoroční přízni 

českých i zahraničních hostů se 

těší desítky lázeňských hotelů, 

penzionů, samostatných 

lázeňských provozů, wellness 

center atd. Turisté, kteří sem 

nejedou za lázeňskými službami, mohou využít pestré palety 

sportovních a kulturních aktivit, které Karlovy Vary nabízí. Velkým 

magnetem bývá Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, pořádaný na 

začátku července. Karlovy Vary jsou přímo nabity akcemi a to hlavně v 

lázeňské sezóně. Pořádá se zde mnoho koncertů moderní, vážné i 

folkové hudby, divadelních představení apod.  

EN 

Today, Karlovy Vary is a popular tourist destination. The year-round 

favour of the Czech and foreign guests is enjoyed by the dozens of spa 

hotels, guest houses, separate spa facilities, wellness centres, etc. 

Tourists who don’t come here for the spa services can benefit from the 

diverse range of sports and cultural activities that Karlovy Vary has to 

offer. A major attraction is the Karlovy Vary International Film Festival, 

held in early July. Karlovy Vary is literally packed with events and 

especially in the spa season. A number of concerts of modern, classical 

and folk music, theatre and other events are organized here. For 

example, sports are represented by the horse racing, golf tournaments, 

triathlon and many other events.   



 

4/ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - SPA TOWN FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 

GPS: N 50°7.21980', E 12°21.10435' 

Svou slávu z konce 19. a počátku 20. 

století začaly Františkovy Lázně 

oprašovat záhy po sametové revoluci 

(1989). Začalo se s rozsáhlou 

rekonstrukcí lázeňských hotelů a 

modernizací balneoprovozů. Léty 

ověřené léčebné procedury doplnila 

řada moderních wellness procedur a 

lázně se opět začaly dostávat do povědomí i zahraničních klientů. Město 

s 5.500 stálými obyvateli nabízí v současnosti kapacitu až 3.500 

ubytovacích míst. Dnes jsou Františkovy Lázně opět vyhledávaným 

místem nejen pro lázeňské pobyty. Ve městě a jeho okolí můžete využít 

celou řadu sportovišť, stovky kilometrů turistických tras a cyklostezek, 

oblíbený aquapark apod. 

EN 

Františkovy Lázně endeavoured to revive its former fame of the late 

19th and early 20th century soon after the Velvet Revolution in 1989. 

Presently, extensive reconstructions and renovations of the spa hotels 

and balneological facilities were launched. The century-proven spa 

procedures were complemented with numerous modern wellness 

procedures and the spa was once again attracting the interest of foreign 

clientele. Today, the town with 5,500 inhabitants offers an 

accommodation capacity of almost 3,500 beds. The present-day 

Františkovy Lázně is much more than just a popular destination for spa 

stays. The town may boast a wide variety of sports areas and facilities, 

hundreds of kilometres of tourist paths and cycle paths, its very popular 

water park, and much more.  



 

5/ CHEB  

GPS: 50°4'46.688 N, 12°22'26.118 E 

heb je město na západě Čech v 

Karlovarském kraji, okrese Cheb, 

ležící na řece Ohři. Město je vstupní 

branou do světoznámého 

lázeňského trojúhelníku Karlovy 

Vary - Mariánské Lázně - Františkovy 

Lázně. Ve své bohaté historii hrál 

Cheb vždy důležitou roli. Byl městem 

střetávání lidí a kultur na česko - německém pomezí. Jako rodovou 

državu jej v roce 1167 získal císař Friedrich Barbarossa, jenž zde nechal 

vystavět císařskou falc. K zemím Koruny české Cheb připojil král Jan 

Lucemburský. Výlučné postavení Chebu v té době dokresluje například 

právo Chebských razit si své vlastní mince.  

EN  

heb is a city in West Bohemia, in the Carlsbad Region, Cheb District, 

situated on the Ohře River. The city is the entry gate to the world 

renowned spa triangle –Karlovy Vary/Carlsbad - Mariánské 

Lázně/Marienbad - Františkovy Lázně/Frazensbad. In its wealthy history, 

Cheb always played an important role. It was the city where people 

gathered to meet and the cultural centre of the Bohemian – German 

borderland. As a family domain, it was acquired by Friedrich Barbarossa 

in 1167, who had the imperial fortress built here. King Jan Lucemburg 

added Cheb to the Czech Crown lands. The exclusive position of Cheb at 

the time was further distinguished by e.g. the right of the citizens of 

Cheb to mint their own coins.  

 



 

6/ LÁZNĚ KYNŽVART – SPA TOWN KYNŽVART 

GPS: N 50°0.63483', E 12°37.48425' 

 Město Lázně Kynžvart je jedním z 

pěti významných lázeňských 

center Karlovarského kraje. Areál 

Léčebných lázní Lázně Kynžvart 

leží na jihozápadním svahu 

Slavkovského lesa v nadmořské 

výšce 730 m. Lázně jsou 

významné nejen svými 

minerálními prameny, ale i klimatickými podmínkami, které mají jako 

jedno ze 4 lázeňských míst v ČR vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví 

ČR jako přírodní léčivý zdroj. Proto je důležitou složkou léčby 

klimatoterapie a významnou část klientely tvoří pacienti s 

netuberkulózním onemocněním cest dýchacích a nemocí kožních.   

EN 

The town Lázně Kynžvart is one of the five major spa centre of the 

Karlovy Vary Region. Medical Spa Lázně Kynžvart is located in the 

southwest slope of the Slavkovský Forest at an average altitude of 730 

metres. The spa is not only important for its mineral springs, but also for 

its climatic conditions, which has been declared by the Ministry of 

Health of the Czech Republic as one of four spas with a natural healing 

sources. Therefore, an important component of treatment is 

climatotherapy so a large proportion of patients are treated for non-

tubercolosis respiratory problems, tract illnesses and with skin diseases.  

 

 

 



 

7/ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – SPA TOWN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

GPS: N 49°57.87520', E 12°42.07097' 

 O léčivých pramenech 

vyvěrajících v nepřístupném 

údolí se vědělo poměrně 

dlouho. Díky nehostinnosti 

místa zde ale nebylo stálé 

osídlení a nedošlo k 

systematickému využívání 

pramenů. Situace se začíná 

měnit až na konci 18. století. Vlastnosti pramenů začíná studovat lékař 

tepelského kláštera, Josef Jan Nehr. Brzy se přesvědčil o jejich 

blahodárném působení na lidské zdraví a jejich dalšímu studiu zasvětil 

zbytek života. Právě jeho zásluhou byl postaven první lázeňský dům. 

Stalo se tak v roce 1808 a místo dostalo název Mariánské Lázně.  

EN 

The healing mineral springs rising in the wooded valley were known by 

the local people for a long time. Nevertheless because of the 

inaccessibility of the place, the springs had not been systematically 

exploited. The change came at the end of the 18th century. At that time 

Josef Jan Nehr, the doctor of the Tepla Monastery, began to study the 

properties of the mineral springs and very soon found their beneficial 

influence on the human health. At 1808 Josef Jan Nehr had the first spa 

house built. The place received the name Marianske Lazne.   

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd5cP7zIXUAhWEVRQKHZDXB_oQjRwIBw&url=http://www.kasperske-hory.cz/prasilska-papirna.php&psig=AFQjCNGLhy9GjuYFAVVih8Z49w2ZBYzcbg&ust=1495614616688963


 

8/ KONSTANTINOVI LÁZNĚ - SPA TOWN KONSTANTINOVI LÁZNĚ  

GPS: N 49°52.86913', E 12°58.67223' 

 Historii obce můžeme sledovat již od 16. 

století, kdy se v písemných dokladech 

objevuje zmínka o sirnatém prameni 

zvaném lidově "smraďoch" právě pro 

svůj vysoký obsah sirovodíku. Pět 

léčivých minerálních pramenů, které byly 

od roku 1874 jímány v místě dnešního 

Prusíkova pitného pavilónu, bylo pojmenováno Karlův, Žofiin, 

Františkův, Giselin a Skalní. Jejich složení bylo obdobné, jako má dnešní 

pramen. Prvním vedoucím lékařem byl MUDr. Dlouhý. V 

Konstantinových Lázních se v té době léčili především nemocní s 

padoucnicí, revmatismem a s chorobami oběhového a trávicího ústrojí. 

Podávaly se sirné a uhličité koupele spojené s pitnou kúrou a slatinné 

zábaly. 

EN 

The history of the town can be traced to the 16th century when a 

reference to the spring, named “The Stinker” for its characteristic 

sulfurous smell, appears. The five healing springs (given names in 1874: 

Karlův, Žofiin, Františkův, Giselin and Skalní) have now been collected at 

today’s Prusík drinking pavilion. Their composition was similar to the 

present spring and at the time, epilepsy, rheumatism and cardio-

vascular system diseases were cured here, using carbon dioxide baths 

together with drinking treatments.  



 

9/ HRACHOLUSKÁ PŘEHRADA - WATER DAM HRACHOLUSKY 

GPS: N 49°47.69617', E 13°8.50930' 

Vítejte na Hracholuskách, přehradě, 

která svojí historií sahá do poloviny 

dvacátého století. Vítejte v oblasti 

mikroregionu, který nese název po 

této známé přehradě, jež je vodní 

spojnicí mezi Stříbrem a Plzní. Je 

vzdálena 15 km západně od Plzně. 

Vítejte však především v místě 

odpočinku a rekreace. Hracholusky 

patří pro své romantické hluboké údolí, které nabízí překrásné pohledy 

na vodní plochu lemovanou lesním porostem, mezi nejvyhledávanější 

rekreační místa v Plzeňském kraji. 

EN 

Welcome to Hracholusky, the dam that dates back to the middle of the 

20th century. Welcome to the micro-region, which was named after this 

famous dam connecting Stříbro with Pilsen. It is 15 km to the west of 

Pilsen. Finally, welcome to the place of relaxation and recreation. 

Thanks to its romantic deep valley offering wonderful views of the water 

area lined with forest, Hracholusky belongs among the most searched 

recreational areas in the Pilsen Region.   



 

10/ PLZEŇ  

GPS: N 49°44.86698', E 13°22.70093' 

Město Nová Plzeň bylo založeno 

na příkaz českého krále Václava 

II. roku 1295 na soutoku řek 

Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. 

Od počátku se stalo důležitým 

obchodním střediskem na 

významné křižovatce cest do 

Norimberka a Řezna. Historické 

jádro města (půdorysnou strukturou do značné míry totožné s celým 

původním gotickým městem) v r. 1989 prohlášeno městskou 

památkovou rezervací.  

EN 

The New Town of Pilsen was founded at the confluence of four rivers - 

Radbuza, Mze, Uhlava and Uslava - following a decree issued  by the 

Czech king Wenceslas II. He did so in 1295. Since the very beginning, the 

town became a busy trade center located at the crossroads of two 

important trade routes. They were linking the Czech lands with German 

cities Nuremburg and Regensburg. The historical heart of the City - 

almost identical with the original Gothic layout - was declared protected 

historic city reserve in 1989. 

 

 

 

 

 



 

11/ ROKYCANY 

GPS: N 49°44.56180', E 13°35.67515' 

 Rokycany, město donedávna okresní 

se nachází zhruba 20 km východně od 

Plzně na důležité železniční trati Cheb 

- Plzeň - Praha. Těsně kolem města 

také prochází dálnice D5 vedoucí z 

hlavního města na hraniční přechod 

Rozvadov a dále do Německa.Díky 

těmto dvěma dopravním tepnám mají 

Rokycany vynikající spojení. Město je 

zasazeno do překrásné nevelké kotliny v nadmořské výšce 362 m. Místní 

dominanty tvoří tři vysoké vrchy - nejmohutnější Žďár následovaný 

Kotlem a Čilinou. Založení města sahá do 10. století, v dnešní době má 

bezmála 15 000 obyvatel. 

EN 

Rokycany, recently, the district is located about 20 km east of the 

important railway line Cheb Plzeň - Plzeň – Prague. Just around town 

and he's going through the D5 motorway leading from the capital to the 

Rozvadov and into Germany.These two excellent transport arteries to 

Rokycany. The city is set in a beautiful small basin at an altitude of 362 

m. The local dominance consists of three high hills - the most impressive 

Žďár followed by Kotl and Chile. Founding of the city dates back to the 

10th century, nowadays it has almost 15 000 inhabitants. 



 

  



 

  



 

 

Organizátor akce / Event organizer: 
OK AVIATION GROUP, a.s. 

 Drásov 201, 261 01 Příbram 
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