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Anotace 

 V předloţené práci jsou vylíčeny historické události Bečova nad Teplou a okolí, 

jeho geografické a geologické údaje a je nastíněna současná situace města. Práce popisuje 

historii dobývání cínu v okolí, zabývá se relikviářem sv. Maura, mapuje památky, 

významná místa a další turistické atraktivity. Analyzuje současný stav sluţeb cestovního 

ruchu a segmentuje cílovou skupinu návštěvníků, která by měla být do města přivedena. 

Následně jsou navrţeny prezentace některých kulturních a přírodních památek a 

zajímavostí. Těţba cínu má ve zdejším kraji silnou historickou tradici, proto práce 

navrhuje prezentace zajímavostí a naučnou stezku právě ve spojení s tímto odvětvím.  

 

Klíčová slova: těţba cínu, relikviář, cestovní ruch, památky 

 

 

Summary  

This thesis describes historical events of Bečov nad Teplou, its geographic and 

geologic data and outlines the current situation in the town. This thesis describes history 

of tin mining in the area, engages in the shrine of st. Maurus, maps monuments, sites and 

other tourist attractions in the town. Then analyzes the current situation of tourist 

services, segments a target group of visitors, who should be brought to the town. Then 

here are designed some presentations of technical and historical monuments. Tin mining 

has strong historical tradition in this region, that is why this thesis prefer the presentations 

in relation to this line. 
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1 Úvod 

V České republice se nachází spousta destinací, které jsou ročně navštěvovány 

mnoţstvím turistů z tuzemska i zahraničí. Tyto lokality jsou více či méně atraktivní 

v mnoha směrech. Na Šumavu a do Krkonoš jezdí lidé za přírodou, do Českého Krumlova 

přijedou milovníci historie, do Karlových Varů či Mariánských Lázní přijedou návštěvníci 

za minerálními prameny. Okolí Bečova a vlastně celá oblast Slavkovského lesa, paradoxně 

patří mezi ty méně známé a méně navštěvované lokality a to i přes těsné sousedství 

s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi, které ročně navštíví statisíce lidí. 

Samotná oblast Slavkovského lesa vţdy patřila k důleţitým oblastem. Oblastem, 

které od starověku formovaly dějiny naší země. Díky svým cíno-wolframovým loţiskům 

se zde jiţ od doby bronzové rýţoval cín, který se pak pouţíval k výrobě této převratné 

slitiny. S hlubinou těţbou, která zde byla započata ve středověku, se Český les rázem 

pozvedl na jednu z nejdůleţitějších lokalit těţby cínu v celé Evropě. 

Středověká těţba zformovala krajinu výrazným způsobem a zanechala po sobě 

pozůstatky, které v dnešních dnech postupně pohlcuje příroda a vytváří tak unikátní 

prostředí vhodné pro širokou škálu rekreačních moţností. Pro návštěvníky jsou to 

například moţnosti v oblasti turistiky, cykloturistiky, sportu a kultury a pro obce jsou to 

zase nové příleţitosti v oblasti podnikání v cestovním ruchu. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na okolí Bečova nad Teplou a má za cíl 

poukázat na moţné příleţitosti zvýšení turistického zájmu a navrhnout určitý směr, kterým 

by se město mohlo v budoucnosti ubírat. Její koncept byl sestaven způsobem, 

který postupně zpracovává informace o krajině a historii. Součástí práce je analýza 

současného stavu sluţeb cestovního ruchu a následný návrh řešení. Takto získané 

informace konkrétními způsoby uplatňuje v prezentacích památek a přírodních 

zajímavostí, které pomohou zvýšit zájem veřejnosti o zdejší prostředí. 
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2 Obecná charakteristika oblasti 

2.1 Stanovení polohy 

Bečov nad Teplou leţí v jiţní části Karlovarského kraje na okraji CHKO 

Slavkovský les mezi krajským městem Karlovy Vary a Mariánskými Lázněmi (obr. č. 1). 

Poloha obce na okraji lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně - 

Františkovy Lázně zvyšuje její dostupnost a atraktivitu z hlediska lázeňského cestovního 

ruchu. Nachází se v nadmořské výšce 532 metrů a ţije zde 976 obyvatel (Internet - 1). 

Vůči České republice je popisovaná oblast okrajová. 

 

Obrázek č. 1: poloha Bečova nad Teplou mez lázeňskými městy 

Oblast ovlivňována třemi celky – CHKO Slavkovský les, Doupovskými horami na 

východě a Krušnými horami na severu, které region výrazně ovlivňují z hlediska 

klimatického. Bečov spadá svou polohou do Hornoslavkovského bioregionu, který je 

tvořen strmými okrajovými svahy a centrální plošinou (Culek 1995). 

Kraj byl jiţ od středověku významný díky hojným nalezištím rud a polodrahokamů. 

Tradice hornictví zde byla vţdy silná. Těţba pokračuje i v současnosti a to zejména v okolí 
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Karlových Varů a Sokolova. Právě sousední Sokolovská uhelná pánev a její hnědé uhlí 

zvyšují význam celého regionu i z hlediska průmyslového. 

2.2 Klimatické podmínky 

Základní rámec klimatu Bečovska je podle Atlasu podnebí Česka určen jeho 

polohou na rozhraní mírně teplé a chladné klimatické oblasti. Poloha na styku oceánského 

vlivu od západu a kontinentálního vlivu od východu způsobuje velkou proměnlivost 

počasí. Také výrazný rozdíl nadmořských výšek je významným přírodním klimatickým 

činitelem. Vyšší polohy vrcholků Slavkovského lesa jsou charakterizovány jako chladné 

oblasti, zatímco niţší oblasti splňují klimatické charakteristiky mírně teplých oblastí (podle 

Quittovy klasifikace i podle Atlasu podnebí ČSR 1958). Do mírně teplé oblasti spadají 

místa s nadmořskou výškou 300 – 600 m a oblasti nad 600 m spadají do chladných oblastí. 

To jsou především vrcholky hor, které v tomto regionu dosahují obvykle 600 aţ 800 m n. 

m. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 6 – 7 °C v niţších oblastech, ve 

vyšších oblastech Bečovska je průměrná teplota vzduchu 5 – 6 °C. Nejchladnějším 

měsícem je leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní maxima v lednu se pohybují 

mezi -4 aţ -2 °C. V červenci jsou denní maxima 15 aţ 16 °C v niţších oblastech, ve 

vyšších je to 14 aţ 15 °C. 

Průměrný roční úhrn sráţek stoupá od 650 mm v nízkých oblastech aţ po 800 mm 

na vrcholcích Slavkovského lesa. Rozdělení sráţek během roku nevykazuje značné rozdíly. 

V níţinných oblastech jsou sráţky nejčetnější v letním období, ve srovnání se sušší zimou 

však nevykazují rozdíly. Průměrný roční počet sráţkových dní s úhrnem ≥ 0,1 mm 

dosahuje 150 – 190 dní. Jednodenní absolutní maxima se pohybují do 100 mm. Podíl 

měsíců zasaţených epizodami sucha podle hodnot Palmerova Z-INDEXU (duben – září) 

činí 10 – 20% ve vyšších oblastech a 20 – 40% v níţinných oblastech.  

Počet dnů se sněţením v okolí Bečova odpovídá celkové sráţkové činnosti. 

Průměrný počet dnů se sněţením je 70 – 80 dnů v niţších oblastech, s nadmořskou výškou 

stoupá a ve vysoko poloţených místech Slavkovského lesa činí 80 – 100 dnů. Trvání a 

mocnost sněhové pokrývky stoupají s nadmořskou výškou a činí 80 aţ 120 dnů. Maximální 

mocnost sněhové pokrývky se pohybuje mezi 30 – 50 cm (Tolasz et al 2007). 
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2.3 Geologie 

Slavkovský les je součástí českého masivu. Spadá do variské provincie, náleţí 

k západočeskému krystaliniku. Orograficky je však začleňován do krušnohorské soustavy 

(Bouček, Kodym 1963). 

Oblast CHKO Slavkovský les je tvořena třemi morfologickými celky. Karlovarský 

masiv zasahuje do oblasti ze severu a ze severovýchodu, Slavkovský les zaujímá centrální 

část a na východě a jihovýchodě zasahuje do CHKO Tepelská vrchovina. Na jihu tvoří 

hranici pokles podél mariánskolázeňského zlomu, na východě sem zasahují sloţky ze 

Sokolovské pánve (Svoboda 1964).  

 

Obrázek č. 2: krystalinikum Slavkovského lesa 

Slavkovský lesa je v geologické historii známým územím. Díky světoznámým 

termálním pramenům v okolí Karlových Varů a Mariánských Lázní se celá oblast 

podrobila řadě geologických výzkumů. Krystalinikum Slavkovského lesa a Tepelské 

plošiny se skládá ze dvou částí: z komplexu metamorfovaných hornin a karlovarského 

ţulového masivu (obr. č. 2). Jiţ v polovině 19. st. rozlišil J. Jokély ţuly karlovarského 

plutonu na dvě dodnes uznávané skupiny. První skupinou jsou ţuly starší horské 

nezrudněné a druhou skupinou jsou mladší ţuly krušnohorské s greisenovým a cíno-

wolframovým zrudněním. Převáţná část metamorfovaných hornin je povaţována za 
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stratigrafické ekvivalenty středočeského algonkia. Regionální přeměna je kladena do doby 

intraalgonkického vrásnění. Při severozápadním okraji Slavkovského lesa se vyskytuje 

mladší amberská série, která vznikala v období kambria, ordoviku a siluru. 

Předmetamorfní základ algonkického komplexu je geosynklinální série vzniklá 

peliticko-psamitickou sedimentací doprovázenou vulkanickou činností bazických magmat. 

Při assyntské tektogenezi  byla tato série metamorfována na fylity, svory, ruly a 

metabazity. V okolí měst Teplé a Horního Slavkova vznikly metasomatické granitoidy a 

migmatity. 

Antiklinorium Tepelské plošiny je klasickým územím, ve kterém je pozvolný sled 

metamorfních zón od filitů, přes svory, po biotické. Antiklinorium Slavkovského lesa je 

sloţitější. Jedná se o klenbu sloţenou ze dvou částí: 

- starší slavkovské jádro 

- mladší obalové krystalinikum 

Slavkovské rulové jádro je vůči obalovému krystaliniku ohraničeno strukturní a 

stratigrafickou diskordancí. Obě jednotky mají odlišný litologický i tektonický vývoj. Do 

obalové stavby patří i Tepelská plošina (Beran 1999). 

Slavkovské jádro je po stránce sedimentace poměrně jednotvárné. 

V předmetamorfním vývoji převládaly monotónní původní peliticko-psamitické sedimenty. 

Při katazonální přeměně vznikly různě silně magmatizované a granitizované ruly. Proces 

vedl aţ ke vzniku biotických ţulorul. Byly zde stanoveny tyto typy hornin: drobnozrnné 

biotiticko-sillimantické ruly, biotitické aţ dvojslídné migmatické ruly a biotitické aţ 

dvojslídné ortoruly s polohami světlých aplitických rul. Mezi jednotlivými typy jsou spíše 

pozvolné přechody. Ruly jsou často sericitizované, zvláště ve střední části kry. Tato 

rozsáhlá retrográdní metamorfóza je spojována s hydrotermálními procesy souvisejícími 

s autometamorfovanými ţulami, ale i s mladší, časově nespecifikovatelnou, deformací 

hornin. Granitizace zesiluje od západu k východu a roste se zvětšující se hloubkou. Na 

východním okraji slavkovské kry jsou vyvinuty ţivcové porfyroblasty centimetrové 

velikosti. Zde je tedy granitizace nejintenzivnější, podobně v okolním obalovém 

krystaliniku. 

Do obalového krystalinika Slavkovského lesa patří metamorfity obalující jadernou 

část slavkovské kry mezi Kynšperkem nad Ohří, Mariánskými Lázněmi a Touţimí. Na 
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rozdíl od jaderné části obsahuje obalové krystalinikum několik stratigraficky rozdílných 

sérií, coţ se projevuje i v pestrém látkovém sloţení. Stratigraficko-tektonická sloţitost je 

zvyšována polymetamorfózou hornin. Kromě regionální metamorfózy se tu uplatnily silné 

postkinematické přeměny na kontaktu s biotickými granity, které vnikají pouze do této 

obalové jednotky. 

Nejmladší série lemuje západní a severozápadní okraj klenby a sahá od Kostelní 

Břízy aţ do údolí Ohře, ke Kynšperku nad Ohří, Chlumu nad Ohří a k Šabině. Série 

pokračuje k jihozápadu do Českého lesa a do Bavorska (Bouček, Kodym 1963). 

Za severní ohraničení algonkicko-kambrické série se dá označit poloha světlých 

kvarcitů, které nasedají na krušnohorské svorové ruly. Ohraničení této série na 

jihovýchodní straně Slavkovského lesa je vůči hlubším algonkickým sériím 

nejednoznačné, jelikoţ původní metamorfní rozdíly jsou z velké části zastřeny kontaktní 

metamorfózou hornin. 

V arzberské sérii je význačně zastoupena kvarcitická a kvarciticko-pelitická 

sedimentace. Rytmus pelitických a aleuritických pásků se projevuje jiţ v milimetrových a 

centimetrových rozměrech. Pelitické vrstvičky jsou tvořeny převáţně chloritem, 

muskovitem a biotitem. Aleuritické vrstvičky tvoří křemen s příměsí slíd, albitu a místy 

klastických ţivců (Svoboda 1964). 

Petrograficky jsou to fylitické, muskoviticko-albitické svory s biotitem, chloritem 

andalusitem a granátem. Jsou zde metamorfní přechody popisované série na severozápad 

do krušnohorské soustavy a na jihovýchod do hlubších algonkických pásem Slavkovského 

lesa. 

Od Kynšperka nad Ohří směrem na východ ke slavkovskému jádru přecházejí 

svory do dvojslídných svorových aţ biotitických rul, zčásti kvarcitických rul. V tomto 

hlubším pásmu se nachází kvarcitický pruh u Kostelní Břízy. V podloţí kvarcitů je pestrá 

série s polohou vápence s erlany. 

Na východ od Lazů se v rulách vyskytují stále ve větší míře amfibolity, které jsou 

součástí velkého mariánskolázeňského komplexu. U Lázní Kynţvartu a Smrkovce se 

objevuje slaběji přeměněné souvrství fylitů s místy vyšší koncentrací apatitu, vloţkami 

lyditu a hematitu. Toto souvrství spadá do období ordoviku a siluru. 
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Pro obalovou jednotku jsou výrazné granity, které jsou součástí karlovarského 

plutonu. Pronikají pláštěm krystalických břidlic a štěpí se do ţil nejrůznějších mocností od 

milimetrů do stovek metrů. Postupují jak konkordantně tak diskordantně ve směru 

břidličnatosti. 

Při kontaktu vznikly různé typy biotických rohovcových hornin 

s charakteristickými minerály: sillimanitem, andalusitem, cordieritem, granátem, 

muskovitem, biotitem a mikroklinem. Nejčastějším typem jsou břidličné rohovcové, místy 

migmatitické silimanitické ruly. 

Vlivem variské kontaktní metamorfózy je místy zcela zastřen původní stupeň 

regionální assyntské metamorfózy hornin. V obalovém krystaliniku zesiluje regionální 

metamorfóza od západojihozápadu k východoseverovýchodu ve směru horninových pruhů 

(Svoboda 1964). 

Z mineralogického hlediska je sloţení oblasti velmi pestré. Jiţ od středověku byla 

oblast jednou z nejvýznamnějších lokalit těţby cínu. V celé oblasti se nachází velký počet 

loţisek cíno-wolframových rud (Beran 1999). Největší těţby cínu bylo dosaţeno v 16. 

století. Za 2. sv. války zde probíhala těţba wolframu a ve druhé polovině dvacátého století 

se těţily i uranové rudy. Zrudnění je vázáno na výskyt ţilníků a greisenových pňů. Tyto 

pně pronikají diskordantně do rul a obsahují wolframit, cínovec, molybdenit, chalkopyrit a 

sfalerit. Ne tak častý je výskyt bismutinu, cinvalditu a fluoritu (Svoboda 1964). 

Loţiska se od sebe liší především obsahem uţitkových sloţek. Jedná se tedy o 

masivní rudy cínu, wolframu. Méně je zde mědi a lithia vázaných obvykle na 

endokontakty autometamorfovaných ţul s rulami slavkovské rulové kry a jejich ţilný 

doprovod (Beran 1996). Geologie těchto loţisek je rozdílná, dá se však rozdělit do šesti 

skupin: 

- Loţisko Jeroným v Čisté 

- skupina krásenských loţisek a lokalit 

- severní loţisková zóna v oblasti horního Slavkova 

- drobné loţiskové indicie a chudé cíno-wolframové lokality v severní a jiţní části 

Slavkovského lesa 

- loţisko Krásno 

- rozsypová loţiska 
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Nejvýznamnější krásenská loţiska se nacházejí v oblasti krystalinika Slavkovského 

lesa. Krystalinikum je tvořeno původně sedimentárními horninami přiřazovanými 

předspilitovému stupni českého algonkia, které byly intenzivně metamorfovány a 

zvrásněny během kadomského horotvorného cyklu v prekambriu. Na rozsáhlé ploše jsou 

krystalické série proráţeny granitoidy variského stáří. 

Mineralogicky jsou cínová loţiska jedna z nejbohatších na světě. Z oblasti Horního 

Slavkova a Krásna bylo popsáno téměř 250 druhů minerálů ve vztahu na cíno-wolframové 

zrudnění. V tomto počtu nejsou zahrnuty minerály vázající se na jiná zrudnění např. zlato, 

stříbro, uran, nikl, a jiné. Byly zde nalezeny i velmi vzácné minerály, jako například 

klobeckit, koechlinit, powellit, preisingerit, zavaritskit, waylandit, a jiné (Beran 1999). 

Hydrotermální loţiska v okolí Lazů, Pramenů a Horního Slavkova byla bohatá na 

uran a další kovy, jako jsou stříbro, kobalt a bismut. V menší míře se zde dobýval také 

galenit (Svoboda 1964). 

2.4 Hydrologie 

Celé území CHKO spadá pod tři povodí. Jsou to povodí řek Ohře, Mţe a Střely. 

Povodí Ohře zaujímá největší část. 

Hlavním tokem povodí Ohře je řeka Teplá, která pramení ve výšce 784 m n. m. 

severovýchodně od Mariánských Lázní. Tok postupně sbírá levostranné přítoky 

Pramenský, Mnichovský, Dolský a Zlatý potok. Pravostranné přítoky jsou Otročínský a 

Bečovský potok. Ve třicátých letech 20. století byla na dolní části toku vytvořena vodní 

nádrţ Březová, do které se vlévá Lomnický a Draţovský potok. 

Západní a severozápadní část území je odvodňována do Ohře Lipotovským 

potokem a jeho přítokem Podelským potokem, Velkou Libavou s přítokem Malou 

Libavou, Lobezským potokem a Dlouhou stokou. 

Jiţní část území je odvodňována do řeky Mţe Kosím potokem s přítoky Úšovickým 

a Jilmovým potokem. 

Do Střely se na východě oblasti vlévají potoky Útvinský, Odolenovický a 

Přílezský. 
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Ve Slavkovském lese se nachází řada vodních nádrţí, mokřadů a rašelinišť. Mezi 

významné vodní nádrţe patří například vodní nádrţ Rovná, Kladský rybník, Malý a Velký 

novoselský rybník, Kyselka apod (Internet - 2). 

2.5 Půdy 

V naprosté většině dominují okolní oblasti dystrické kambizemě, v sušší 

jihovýchodní části převládají relativně ţivnější kyselé typické kambizemě. Ve vyšších 

oblastech převládají kambizemní podzoly s přechody do primárních pseudo glejů. Jsou 

často zrašeliněné. V okolí Teplé jsou ve sníţeninách vyvinuty primární pseudogleje, na 

výraznějších neovulkanických sucích eutrofní kambizemě, na hadcovém tělese jsou 

specifické, převáţně vylouţené hořečnaté rendziny s tanglovým humusem a hořečnaté 

kambizemě. Na okrajových svazích a ve strmějších údolích se vlivem obnaţení 

nezvětralých hornin vyvinuly ţivější typické kambizemě a typické kambizemě aţ suťové 

rankery (Culek 1995). 

2.6 Biota 

CHKO Slavkovský les je součástí Hornoslavkovského bioregionu. Jsou zde 

zastoupeny dva vegetační stupně a to submontnánní aţ montánní. Přirozenou vegetací 

údolí Ohře a Teplé aţ k Bečovu jsou dubohabřiny, v niţších polohách východně od údolí 

Teplé jsou to acidofilní doubravy, na Bazaltech v okolí Bochova jsou zastoupeny 

teplomilné doubravy. Nejpodstatnější část bioregionu zaujímají acidofilní bučiny. 

V minulosti zde byla výrazně zastoupena jedle. Na podmáčených místech ve vyšších 

polohách se vyskytují podmáčené smrčiny a na rašeliništích blatkové bory. Ojediněle se 

vyskytují i v klečové formě. Na prudkých svazích jsou časté suťové lesy, podél vodních 

toků jsou časté luhy. 

V přirozené náhradní vegetaci se můţeme setkat především s různými typy vlhkých 

a rašelinných luk svazů Calthion, Polygono-Trisetion, Caricion fuscae a Caricion rostratae. 

Na otevřených rašeliništích byla zaznamenána společenstva svazů Sphagno warnstrofiani-

Tomenthypnion a Sphagnion medii. Na rašeliništích byla také zaznamenána vegetace 

svazu Salicion cinereae. Specifická vegetace je na odlesněných hadcích. 
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V květeně bioregionu nenalezneme příliš bohaté druhové sloţení. Převládají zde 

druhy vyšších poloh. Mezi tyto horské druhy patří mléčivec alpský, pcháč různolistý, sítina 

ostrokvětá, stařinec potoční, kokořík přeslenitý, čípek objímavý, růţe alpská a borovice 

blatka. Zasahují sem i boreální druhy, například sedmikvítek evropský, vlochyně bahenní, 

klikva bahenní a vrba borůvkovitá. Ze subatlantských druhů sem zasahuje koprník 

štětinolistý, zimostrázek nízký a divizna knotovkovitá bělokvětá. Na hadcích rostou 

sleziník hadcový, lněnka alpská a vřesovec pleťový. Zvláštností je endemický roţec 

hadcový. V posledních desetiletích se intenzivně šíří bolševník velkolepý. 

V částečně devastované kulturní krajině jsou zachovalé významné plochy 

přirozených porostů hercynského lesa s převáţně podhorskou lesní faunou. Významným 

prvkem jsou rašelinné louky v zamokřených sníţeninách. Tekoucí vody patří do pásma 

pstruhového, Ohře a dolní tok Teplé patří do pásma lipanového. 

Mezi významné savce v oblasti patří jeţek západní. Vzácné ptactvo zastupují 

především tetřívek obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, ořešník kropenatý a čečetka 

zimní. Významní obojţivelníci bioregionu jsou ropucha krátkonohá a mlok skvrnitý. Plazi 

jsou zastoupeni ještěrkou ţivorodou a zmijí obecnou. Mezi významné druhy měkkýšů patří 

zdejší závornatka černavá a vrásenka pomezní a mezi významné druhy hmyzu patří 

hnědásek chrastavcový a šídlo rašelinné (Culek 1995). 

 

Obrázek č. 3: šídlo rašelinné 
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3 Montánní historie regionu a současnost, dochované pozůstatky a 

relikty 

3.1 Historie Bečova nad Teplou 

První oficiálně doloţená zmínka o Bečovu pochází z roku 1387. Je však 

pravděpodobné, ţe se zde nacházelo hradiště jiţ ve 13. století. Městská práva však osada 

obdrţela aţ roku 1399 od bratří Boreše mladšího a Boreše nejmladšího z Rýzmburka. 

Mimo tohoto práva obdrţel Bečov také právo dědické a to i pro ţenskou linii, právo trestní 

pravomoci, právo na těţbu dříví z panských lesů a právo lovit v panských lesích medvědy, 

divočáky, rysy, kuny a lišky. 

Tato práva byla rozmnoţována dalšími majiteli Bečova, popř. českými králi. 

Významná privilegia město obdrţelo na prosbu Jindřicha III. od krále Vladislava 

Jagellonského. Bečov směl mít opevnění s hradbami, věţemi a branami, právo na výroční 

trh na sv. Jana Křtitele a na týdenní trh kaţdou sobotu. Konečně obdrţel právo mílové. 

Touto listinou také obdrţel důleţité právo loketské. To dávalo městu všechna privilegia, 

které mělo do té doby město Loket. Od této doby spravoval město purkmistr a městská 

rada. 

Z gotického období je právě v centru Bečova dochovaný hrad. Ten byl později 

rozšířen o renesanční křídlo a v období baroka k němu byl přistaven zámek (obr. č. 4). 

Dohromady tak tvoří unikátní kombinaci stavebních a uměleckých stylů vznikající několik 

staletí. 

 

Obrázek č. 4: gotický hrad v Bečově s renesančním křídlem 
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Z roku 1570 se dochoval první konkrétní počet bečovských Ţidů, konkrétně muţů. 

Nejstarší doklad o přítomnosti Ţidů se však dochoval jiţ z období vlády Jana 

Lucemburského. Z původních několika ţidovský domů se v průběhu staletí stalo ţidovské 

ghetto (Mařík 1999). 

Poráţka stavovského povstání přinesla také úpadek měst, který se projevil kromě 

jiného tím, ţe všechna privilegia ztratila platnost a musela být znovu potvrzena. Práva 

Bečova proto byla předána Kašparovi z Questenberka, který byl v té době jedním 

z nejmocnějších muţů v zemi. Neţ si je ale stačil přečíst, došlo k jejich ztrátě. 

Privilegia byla městu navrácena aţ po roce 1652 Johanem Antonem z 

Questenberka. Došlo zde k posílení funkce rychtáře, který byl uváděn hned za 

purkmistrem. To se nezměnilo ani v 18. století, kdy rychtář zůstával po vládnoucím 

purkmistrovi druhým nejdůleţitějším úředníkem. 

Roku 1621 propukl ve městě velký poţár, při kterém shořelo mnoho významných 

budov. Mezi nimi byla radnice, škola, fara a kostel. 

 Bez radnice zůstal Bečov více neţ třicet let. Rada se scházela v bytě purkmistra, 

neţ roku 1656 započala stavba radnice nové. Roku 1661 byla na radnici postavena věţ a do 

ní zavěšen zvonek. Tato radnice však byla stále provizorní. Kdyţ v roce 1671 zemřel 

Kryštof Mahler, byl koupen a přestavěn jeho dům, poté do něj byla radnice přestěhována. 

Ta však roku 1760 opět shořela a nová byla postavena v barokním stylu podle plánů tesaře 

Josefa Moika a zedníka Norberta Heydla. V roce 1865 byl k radnici přistavěn arest a 

stráţnice a byl zde umístěn městský archív (Mařík 1999). 

Škola, která shořela při poţáru v roce 1621, stála vedle hřbitova. Po poţáru byla 

postavena nová na pozemku koupeném od bývalého varhaníka a písaře Kryštofa Dirra. 

Školu vedli kantor a preceptor, kteří podléhali městské radě. Škola byla farní a farář byl 

nejbliţším nadřízeným kantora i preceptora. Učilo se tři hodiny dopoledne a tři hodiny 

odpoledne. Mimo středy a soboty. V létě začínalo vyučování v šest hodin ráno a v zimě 

v sedm hodin. Děti se zde učily základům latiny, čtení, psaní, hudbě a zpěvu. Bečovskou 

školu navštěvovaly i děti z Chodova, Horní a Dolní Hluboké, Vodné a Milešova. V roce 

1790 navštěvovalo školu 139 chlapců a 72 dívek. 

Fara byla po poţáru postavena nová. Roku 1629 byla ale opět vypálena a další fara 

byla postavena aţ roku 1641. Roku 1760 shořela znovu a s ní i všechny uloţené 
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písemnosti. Do farnosti patřily obce Bečov, Hluboká a Vodná včetně Chodova a do roku 

1777 Nová Ves, která v tomto roce získala vlastního kaplana. 

Místo kostela sv. Jiří, který roku 1621 rovněţ vyhořel, byl po poţáru vybudován 

kostel nový. Věţ byla vybudována v roce 1652 a zvony byly ulity aţ v roce 1760. V tomto 

roce opět shořel a nový byl postaven v letech 1762 – 1767, kdy byl vysvěcen tepelským 

opatem. 

Kromě kostela zde stála ještě veřejná kaple sv. Josefa. Vrchnost měla v Bečově 

myslivnu, pivovar, palírnu kořalky, špitál s kaplí, hostince a čtyři mlýny. Také město mělo 

vlastní pivovar, dvě hospody, výčep kořalky a zájezdní hostinec (Mařík 1999). 

Devatenácté století se nazývá stoletím páry. Rozvoj dopravy převáţně díky 

ţeleznici se projevil i v Bečově nad Teplou. Byla posílena infrastruktura, tím pádem 

docházelo také k rozvoji řemesel. Mezi tradiční řemesla patřilo cínařství, knoflíkářství, 

rozmach zaţíval také obchod s chmelem a výroba koţeného zboţí. U Chodova byla zřízena 

Vitriolka, kde se vyráběla kyselina sírová. Na počátku 19. století se objevovaly první 

manufaktury. V Horním Slavkově byla roku 1792 zaloţena první porcelánka. Na venkově 

se nejvíce lidí ţivilo chovem dobytka (zejména ovcí) a zemědělstvím. Roku 1877 byla 

v Bečově zřízena slavná hudební škola, kde studovali ţáci z celých severozápadních Čech. 

Ve 20. století se v běhu města odrazily hlavně události související se světovými 

válkami. První světová válka způsobila v oblasti Slavkovského lesa především bídu, 

úpadek ekonomiky a ztrátu pracovních pozic. Došlo k postupnému zániku lidové kultury. 

Staré klasické hrázděné budovy byly nahrazovány budovami městského typu (Internet - 3). 

Po vzniku Československa v roce 1918 bylo město obsazeno českým vojskem. 

Od roku 1907 měl kaţdý občan rovné volební právo a ţivot ve městě kontrolovalo 

městské zastupitelstvo o dvaceti členech. Byla zde pětitřídní obecná škola, trojtřídní 

měšťanská škola, německá mateřská škola, krajkářská škola, česká obecná škola a česká 

mateřská škola. V roce 1930 byla zrušena zdejší ţidovská obec a její sídlo se přesunulo do 

Karlových Varů, kde bylo během okupace zničeno (Mařík 1999). 

Jelikoţ byl Bečov nad Teplou součástí oblasti, která byla osídlená sudetskými 

Němci, došlo i zde po 2. světové válce k odsunu německé části obyvatelstva. Oblast 

Slavkovského lesa, tedy i Bečovska, nebyla díky své odlehlosti příliš populární při 
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znovuosidlování českým obyvatelstvem. Došlo k osiření a postupnému zániku celých obcí 

v okolí. 

K částečnému průmyslovému rozvoji došlo aţ v polovině 20. století, kdy se v okolí 

Horního Slavkova se začal těţit uran. Těţba probíhala přibliţně deset let, na počátku 

šedesátých let byla loţiska vyčerpána a pro Slavkovský les nastala opět klidnější doba. 

V období normalizace veřejnost registrovala krásu okolní přírody. Z tohoto důvodu na 

Bečovsku došlo k rozšíření českého trendu chalupářství, coţ se dá označit za jeden 

z prvních příznaků potenciálu oblasti v turistickém odvětví. 

V roce 1974 byla zřízena CHKO Slavkovský les, zahrnující do svého území celý 

region Bečovska (Internet - 1). 

3.2 Současný Bečov nad Teplou 

Po čtyřiceti letech šedého komunismu se Bečovu začíná blýskat na lepší časy. 

Město prošlo obnovou, coţ se výrazně promítlo na jeho celkovém vzhledu (obr. č. 5). 

V roce 1985 zde byl objeven relikviář sv. Maura, který vzbudil rozruch v celé zemi i 

Evropě. Jedná se o bohatě zdobenou schránku s ostatky světce sv. Maura. Poklad je svou 

hodnotou přirovnáván k Českým korunovačním klenotům a od roku 2002 je vystaven 

v bečovském zámku a zpřístupněn veřejnosti. 

Událostí, která výrazně zasáhla do ţivota ve městě, bylo jednoznačně zpřístupnění 

zámku s terasami v roce 1996. Jedná se o jedinou národní kulturní památku v okrese 

Karlovy Vary. 

V roce 1998 byl Bečovu navrácen status města. 

Díky zvyšujícímu se turistickému zájmu byly vypracovány projekty regenerace 

městské památkové zóny, které se daří pozvolna realizovat (Mařík 1999). 

V současnosti probíhají revitalizace zámeckého parku a botanické zahrady, na 

kterých se projevilo šedesát let zanedbané péče. O jejich celorepublikovém významu 

svědčí i jim věnovaný díl cyklu České televize Rajské zahrady, který byl odvysílán 

v dubnu 2010. (Internet - 4). 
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Obrázek č. 5: současný Bečov nad Teplou 

3.3 Relikviář sv. Maura 

V roce 1985 byla v Bečově objevena významná památka – relikviář sv. Maura. 

Relikviáře jsou schránky, do kterých byly uloţeny ostatky svatých či alespoň předměty, se 

kterými svatý přišel do styku. Jelikoţ církev odjakţiva projevovala úctu k mučedníkům a 

svatým, byly tyto schránky velmi často bohatě zdobeny. 

Bečovský relikviář pochází z první poloviny 13. století. Byl zhotoven pro uloţení 

ostatků sv. Maura, sv. Jana Křtitele a sv. Timoteje. Byl uloţen v Benediktýnském klášteře 

ve Florennes v Belgii. Kdyţ v roce 1838 vévoda Alfred de Beaufort nabídl církvi 2500 

franků za tuto památku, vynaloţil poté větší sumu na její zrestaurování. To se však příliš 

nepodařilo. V roce 1888 byl vystaven v Bruselu a o rok později byl převezen na rodové 

panství do Bečova nad Teplou. Zde byl uloţen v hradní kapli. Poslední majitel hradu 

vévoda Heinrich de Beaufort a jeho rodina patřily k šlechtě, která byla loajální 

s fašistickým Německem, proto byl při odsunu ve spěchu ukryt pod podlahu, kde leţel aţ 

do roku 1985 (Podskalský 2009). 

Objev tohoto pokladu v Bečově je velmi poutavý. V roce 1984 kontaktoval 

americký byznysmen Danny Douglas československý konzulát ve Vídni s nabídkou 
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250 000 amerických dolarů, za kterou chtěl koupit staroţitnost za 2. sv. války ukrytou 

kdesi na československém území. Zatímco ministerstva kultury, zahraničního obchodu a 

financí vedla jednání s cílem získat co největší sumu, pracovníci Federální kriminální 

ústředny spustili akci s cílem najít tento nespecifikovaný objekt.  Indicie vyvozené 

z rozhovorů s panem Douglasem ukazovaly na oblast cca 100 km od Norimberku. Dále se 

mělo jednat kovový dutý předmět velikosti stolku, známý v umělecko-historických 

kruzích, jenţ patřil významnému šlechtickému rodu. Kriminalisté vzali v úvahu čtrnáct 

šlechtických rodů a čtyři okresy. Ve finále vydedukovali, ţe by se mohlo jednat o Bečov 

nad Teplou, rod Beaufortů-Spontinů a relikviář sv. Maura. Po šestnácti měsících, kdy uţ 

byla téměř připravena smlouva o převodu peněz ze švýcarské banky, byli kriminalisté u 

cíle. Nejprve bezvýsledně prozkoumali zahrady, poté se zaměřili na kapli Navštívení 

Panny Marie v hradní věţi. Tam byl pod podlahou relikviář skutečné objeven. Pod 

podlahou leţel téměř čtyřicet let spolu s lahvemi francouzského vína a koňaku (Podskalský 

2009). 

Po vyzvednutí z úkrytu byl odvezen na Federální kriminální ústřednu do Prahy. 

Poté byl převezen do trezoru Státní banky československé. V suchém prostředí však začalo 

mokré dřevo rychle vysychat a hroutit se. Bylo tedy nutné výzdobu z dřevěné schránky 

odstrojit. Po převratu v roce 1989 začala jeho jedenáctiletá restaurátorská práce vedená 

Alenou Novákovou a Andrejem Šumberou. 

 

Obrázek č. 6: relikviář sv. Maura 
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Relikviář (obr. č. 6) je 140 cm dlouhý, 42 cm široký a 69 cm vysoký. Skládá se 

z dřevěného jádra, které je pokryté reliéfní a filigránskou výzdobou ze zlaceného stříbra a 

mědi doplněné emailovými destičkami, antickými gemami a dalšími kameny. Uvnitř byly 

nalezeny fragmenty kostí několika osob (tři kosti jsou ţenské), fragmenty kostí zvířecích a 

části textilu z 8. aţ 13. století. Při restaurování byl rozloţen na 499 základních částí, poté 

na 3000 detailů. Relikviář je zdoben 9 safíry, polodrahokamy a původními středověkými 

imitacemi drahých kamenů. Ve štítových stranách je ozdoben soškami Krista a Maura, po 

stranách je dvanáct apoštolů. Oproti původní kostře z dubu byla replika zhotovena 

z ořechu, která není tak agresivní vůči zlaté výzdobě. 

Náklady na jeho rekonstrukci se vyšplhaly na 10,5 milionu Kč a téměř tři miliony 

stálo zařízení expozice. Od roku 2002 je relikviář opět v Bečově nad Teplou, kde si ho 

mohou návštěvníci prohlédnout v bečovském zámku (Podskalský 2009). 

3.4 Montánní historie regionu 

Jiţ v pozdním starověku byla v Evropě známa loţiska rud s obsahem cínu. Její 

pouţití umoţnilo vznik doby bronzové. V Čechách se tato civilizační epocha projevila 

v polovině druhého tisíciletí před Kristem v únětické kultuře. Měď byla importována 

z alpských zemí a cín byl rýţován z náplavů v Krušných horách a ve Slavkovském lese. 

K vyššímu vyuţití cínových loţisek došlo během devátého aţ desátého století našeho 

letopočtu. „Boom“ v těţbě cínu nastal v desátém aţ třináctém století. Zdejší oblast se stala 

jedním z nejvýznamnějších loţisek v Evropě. 

Zpočátku se cín získával převáţně rýţováním z říčky Teplé, v první polovině 14. 

století se začala dobývat primární loţiska. V průběhu osidlování Slavkovského lesa byly 

odhalovány další náplavy, loţiska greizenových pňů a cínových ţil. Díky intenzivním 

pracím na vytěţení loţisek cínu se ve 14. stol. stala dvě hornická sídliště městy – Krásno a 

Horní Slavkov. 

Hlubinné práce probíhaly nejprve v okolí Krásna, poté v okolí Horního Slavkova. 

Vedle rozsáhlého rýţování došlo poté na hlubinné dobývání. První byla dobývána loţiska 

Vysoký Kámen a Horní Klinge (dnes Koník). Ve 14. století se práce přesunuly mezi Horní 

Slavkov a Kfely, kde byly dobývány stříbrné rudy (Beran 1996). 

Roku 1509 vydal Kašpar Pluh řád pro cínové hornictví, do kterého byly začleněny 
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místní zvykové a právní zvyklosti. Ten však pouze upřesňoval starší Horní regál, který se 

pouţíval v praxi i nadále. Po vyhlášení těchto směrnic nastal rychlý rozvoj činnosti. Po 

zahájení důlních prací na hlavním Hubském pni v 16. století vzrostl počet obyvatel 

Horního Slavkova na 7000 aţ 8000. Město bylo tehdy velikostí i významem přirovnáváno 

k Jáchymovu či Kutné Hoře. Zesílený svod vody z rašelinišť v okolí Kladské a Pramenů 

k Hubskému pni umoţnil lepší pohon důlních mechanismů a zintenzivnění prací. Do 

Hubského pně byly hloubeny úklonné či svislé jámy a z údolí Slavkovského potoka k nim 

byly raţeny štoly. V roce 1539 byla otevřena štola Kašpara Pluha. Byla myšlena jako 

hlavní důlní dílo a byla směrována k hlavnímu Hubskému pni, který dostihla aţ v roce 

1587. Její raţba byla značně nákladná a aţ v roce 1546 začala vynášet zisky. Po dosaţení 

Hubského pně byla směřována ke Schnödovu pni. Podle zpráv slavkovského Horního 

úřadu z 18. století činila délka této štoly 5,94 km. 

Kromě cínových dolů byly v 16. století úspěšné také práce na stříbronosných 

ţilách. Stříbro se získávalo ze ţil Barbora, Voršila, Velkého a Malého Kryštofa 

zpřístupněných Těţařskou štolou na Borovém vrchu. Horní Slavkov byl v té době uvedený 

na seznamu mincovních měst. 

Pro svou vysokou kvalitu se stal v první polovině 16. století cín ze Slavkovského 

lesa předmětem evropského velkoobchodu s kovy. Roku 1547 však nastal zlom v hornictví 

cínu ve Slavkovském lese. České stavy vedené Kašparem Pluhem se střetly s prvním 

habsburským panovníkem na českém trůnu Ferdinandem I. Střetnutí skončilo poráţkou 

stavů a Pluhovi byl zkonfiskován majetek i s městy Horním Slavkovem a Krásnem. 

Podnikatelé ze zahraničí přerušili obchodní styky a těţařství náhle nemělo ţádný směr. 

Dne 1. 9. 1547 však byly Horní Slavkov i Krásno povýšeny na svobodná horní města a v 

Horním Slavkově byl zřízen Vrchní horní úřad, který měl pravomoc řídit a kontrolovat 

všechny práce v revírech Slavkovského lesa. K dalším komplikacím však docházelo ve 

druhé polovině 16. století. Díky občanské válce ve Francii klesla poptávka po cínu a nově 

zavedená česká daň třicátého denáru decimovala řemesla všech oborů (Beran 1996). 

V 17. stol. došlo k úbytku důlních prací. S tím byl spojený úbytek obyvatelstva. Při 

sčítání lidu v roce 1654 ţilo v Horním Slavkově pouhých 2450 osob oproti 7000 obyvatel, 

kteří zde ţili o sto let dříve. To byl důsledek poklesu hornictví během třicetileté války. Ve 

dvacátých letech 17. století činila roční produkce cínu v ročním průměru 60 – 75 tun. Ve 



Pavel Kinšt: Bečov nad Teplou z pohledu montánního turismu 

2010  19 

třicátých a čtyřicátých letech činila roční produkce 30 – 50 tun. Na konci devadesátých let 

17. století došlo konečně k rozšíření prací. Práce pokračovaly hlavně na Hubském pni, kde 

se razila Rudolfova štola. Ta roku 1706 dosahovala délky přes 795 m. I přes klesající 

produkci dokládá význam těţby ve Slavkovském lese fakt, ţe se zde od 10. do 17. století 

vytěţilo 60000 tun cínu (Beran 1996). 

Ačkoliv vedení státu vykazovalo značné úsilí o obnovení těţby cínu ve 

Slavkovském lese, docházelo v první polovině 18. století k úpadku. Těţba se prodraţovala, 

bylo zaměstnáno příliš horníků a hodně materiálu bylo rozkradeno.  Na Hubském pni se 

vyskytly problémy ve formě častých závalů. To vše vedlo k tomu, ţe po roce 1740 nebyli 

těţaři schopni Hubské doly udrţet. Oţivení částečně přinesla těţba wolframu, který se 

pouţíval k legování oceli ve zbrojním průmyslu. Veškerá těţba v 18. stol. však byla v reţii 

státu. 

Z pohledu zbrojní výroby byl Hubský peň otevřen v sedmdesátých letech 18. 

století, na počátku a v polovině 19. století a v obou světových válkách. 

Poslední dlouhodobá etapa těţby loţisek proběhla mezi roky 1945 – 1991 za 

působení Rudných dolů Příbram s. p. Mezi lety 1948 – 1961 se zde intenzivně těţily 

uranové rudy. V roce 1966 bylo rozhodnuto o stavbě nového těţařského závodu s roční 

těţební a zpracovatelskou kapacitou 300kt cíno-wolframových rud. Výstavba probíhala 

mezi lety 1971 – 1982, plánované kapacity však nebylo dosaţeno díky špatným 

rozhodnutím ohledně technické výbavy, ale také velkému rozsahu historických prací. 

Od roku 1941 zde bylo vytěţeno 4,1 milionů tun cíno-wolframových rud. Dnes 

jsou loţiska opuštěna a některé pozůstatky po těţbě jsou vyhlášeny národními památkami 

(Beran 1996). 

3.4.2 Dobývací metody a nástroje 

Dobývací metody cínových loţisek ve Slavkovském lese se příliš nelišily od metod 

na loţiskách jiných typů. Výměry dolových polí byly malé, neměnné od 13. a 14. století, 

coţ mělo docílit jejich maximálního vyrubání. Tento způsob umoţňoval rychlou otvírku 

mnoţství dolů, avšak byl spojen s komplikacemi v podobě častých závalů a bránil 

promyšlenější koncepci prací. Tímto způsobem byly v 17. století na hlavních pních 

docíleny podstatné hloubky. Na Hubském pni dosahovala svislá hloubka 175 m. 
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Při dobývacích prací byla pouţívána kladiva všech velikostí, ţelízka (klíny), 

ţelezné sochory na vylamování hornin, špičáky, škrabky, lopaty a další nástroje. Při otvírce 

svislou či úklonnou štolou byla loţiska dobývána systémem směrných chodeb a slepých 

šachtic. Hlavní metoda na greizenových pních fungovala dobýváním rudných těles 

z chodbic systémem komor, takzvaná metoda šířením. Pevné horniny se od 14. století 

rozvolňovaly ohněm. Coţ však působilo časté poţáry a závaly. V těchto podmínkách a 

s jednoduchými nástroji postupoval horník ve štole o výšce 150 -160 cm a šířce 50 cm 

rychlostí přibliţně 5 cm za den. Například v Pluhově štole byl v 16. století roční postup cca 

70 m. 

Materiál se ze štol nedopravoval důlními vozíky, ale většinou kolečky, protoţe při 

patrovém dobývání byl tento způsob vhodnější. Kolečkem bylo moţné dopravit zhruba 1 q 

rubaniny. Na povrch se rudní materiál dopravoval ručními rumpály, které byly 

obsluhovány jedním nebo dvěma muţi a mohly vynášet materiál z hloubky 45 m. Na 

hlavních těţebních jamách byly pouţívány ţentoury (obr. č. 7). Ty měly výšku 8 – 12 m, 

k jejich pohonu byly zapřáhnuty 2 – 4 páry koní. Ţentoury vynášely materiál v dřevěných 

bečkách o obsahu 2 q rubaniny. Tyto bečky byly háky zavěšené na lana nebo řetězy. Váha 

důlního lana činila 1,3 kg/m. Při délce 150 m tedy lano dosahovalo hmotnosti 200 kg. 

Podle saského revíru Altenberg, který měl obdobné podmínky, lze usoudit, ţe z hloubky 

kolem 150 m mohlo být ţentourem za směnu vytaţeno aţ 13 tun rubaniny (Beran 1996). 

 

Obrázek č. 7: žentour 

Při rubání rudy ve větších hloubkách bylo nutné zajistit větrání. To se aţ do 17. 

století provádělo přirozeným tahem větrů. Kdyţ se důlní práce začaly blíţit hloubce 150 m, 

dohodla se těţařstva na dolových mírách na společném větrném systému. K tomu měla 
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slouţit bývalá těţební jáma na Pfefferově míře, která měla být s většinou důlních děl 

propojena. Došlo v ní však k velkému závalu, proto Vrchní horní úřad v Horním Slavkově 

a slavkovský a krásenský horní úřad nařídily vyhloubit náhradní větrnou jámu 

v jihovýchodní části Hubského pně. Ta byla vyhloubena v 16. století, v 18. století byla 

upravena a slouţila pro ventilační účely aţ do 19. století. 

3.4.3 Odvodnění dolů a čerpací zařízení 

Díky velké vodnatosti musel být ve Slavkovském lese řešen problém s podzemní 

vodou. Při dobývání v menších hloubkách do 45 m byly pouţívány ruční vrátky 

obsluhované jedním nebo dvěma muţi, při hloubení se pouţívaly koţené měchy. Byly 

budovány odvodňovací sítě, které byly ve slavkovsko-krásenském revíru tvořeny Starou a 

Novou vodní jámou. Ty byly vyhloubeny na okrajích Hubského pně. Další byla Pluhova 

štola, do níţ se sváděly vody z Jiřské, Chebské a Schnödovy štoly. Na přelomu 16. a 17. 

století byl Hubský peň odvodňován do hloubky 195 m. V 17. století byl tento systém 

doplněn o další vodoměrnou jámu, zvanou Kunstšachta. V polovině 18. století dosáhla 

hloubky 179,5 m. 

První odvodňovací stroje se ve Slavkovském lese pouţívaly jiţ v 16. století. 

Pouţívala se takzvaná četková čerpadla. Na nich procházel sací rourou nekonečný řetěz s 

koţenými váčky. Poháněna byla ručně, nebo i vodou. Dala se pouţívat do hloubek 65 – 70 

m a dokázala odčerpat aţ 120 m
3
 vody za směnu. Od poloviny 16. století se začala 

uplatňovat pístová čerpadla na ruční nebo vodní pohon, v závislosti na mnoţství vody a 

hloubce. Jejich výkon mohl v 17. století dosahovat aţ 650 m
3
 za směnu. Dále se pouţívala 

takzvaná mihadla, poprvé zkonstruovaná a vyzkoušená v roce 1551 v Jáchymově. Skládala 

se z dlouhých táhel napojených na klikový hřídel vodních kol, od nichţ mohla být voda 

vedena do několika set metrových vzdáleností. Byla pouţívána v místech, kde nebylo 

moţné zajistit přirozený příkon vody k pohonu vodních kol. V revírech Horní Slavkov a 

Krásno se mihadla uplatňovala především ve štolách (Beran 1996). 

3.4.4 Pozůstatky těžby 

Přesto ţe byla těţba cínu a uranu ve Slavkovském lese ukončena, zanechala po sobě 

v krajině nepřehlédnutelnou stopu. Ať uţ se jedná o samotné doly, dnes uţ ne na první 

pohled patrné odvaly, které po těţbě vznikaly, nebo vodní díla, která byla budována 
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v souvislosti s těţbou. Některé z těchto pozůstatků jsou na tolik významné, ţe se z nich 

staly technické památky a je tedy vhodné uvést alespoň ty důleţité, jako jsou například 

plavební kanál Dlouhá stoka, dědičná štola Kašpara Pluha a v neposlední řadě důl Jeroným 

v Čisté. 

Štola Kašpara Pluha 

Dědičná štola Kašpara Pluha byla raţena od roku 1539. Razila se celých 48 let 

směrem k Hubskému pni, který v roce 1587 dostihla. Její délka činila téměř 4400 m. Po 

dosaţení Hubského pně byla přesměrována ke Schnödovu pni. Koncem osmdesátých let16. 

století dosáhla její délka 5800 m a tím se zařadila mezi nejdelší důlní díla v Českých 

zemích. Na počátku 17. století byla ještě prodlouţena, takţe její délka dosáhla 5920 m. 

Štola byla raţena jako hlavní odvodňovací štola slavkovského a krásenského revíru. 

Vodosběrnými chodbami byla propojena s Jířskou a Schnödovou štolou, se Starou a Novou 

vodní jámou. Tím se stala hlavní dědičnou štolou. Musela být stále udrţována 

v provozuschopném stavu, případný zával by totiţ způsobil váţné komplikace těţby 

v celém revíru. Částečně slouţila k odvodnění ještě ve 20. století, dnes je vyhlášena za 

chráněnou technickou památku (Internet - 5). 

Dlouhá stoka 

Dlouhá stoka v Horním Slavkově je jedním z nejvýznamnějších historických 

vodních děl v Evropě. Jedná se o umělý vodní kanál, 24 km dlouhý, který vznikl v 16. 

století, tedy v nejslavnější éře dolování rud ve Slavkovském lese. Ve 20. století byl 

vydláţděn a slouţil do šedesátých let 20. století (Mazáč 2003). V současné době prochází 

rekonstrukcí, v některých částech se vrací do původního technického stavu. V roce 2003 

byla Dlouhá stoka zapsána na seznam kulturních památek (Internet - 6). 

Důl Jeroným u Čisté 

 Památkou celorepublikového významu je komplex důlních děl a odvodňovací štoly 

Jeroným u bývalého města Čisté (Mazáč 2003).  

U Čisté se pracovalo na dvou lokalitách, a to jednak na Skelném vrchu, jednak „V 

jamách“. Hlubinná těţba byla započata v 16. století po vyčerpání okolních rýţovišť. „V 

jamách“ byla v minulosti řada dolů. Mezi méně významné patřil důl Marie Pomocná, mezi 

významné patřil komplex Jeroným. Byl pojmenován podle odvodňovací dědičné štoly 
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Barbora, později přejmenované na Jeroným, která dosahovala délky 500 m. Útlum těţby 

nastal v osmnáctém století. Od té doby vznikaly studie a průzkumy s cílem obnovit těţbu. 

Poslední z nich byl realizován v letech 1940 – 1943 (Beran 1996). 

V dole jsou zachovány úseky chodeb a šachtic s pravidelným, ručně vyrubaným 

profilem. Je zde několik unikátních vyrubaných komor. Největší z nich má rozměr 30 x 15 

m s výškou stropu přibliţně v 10 m.  

Unikátností tohoto důlního díla je především jeho původní stav. Historické práce na 

jiných dílech v okolí např. Hubském pni byly silně poznamenány moderní těţbou ve 

dvacátém století. Důl Jeroným však můţeme spatřit ve stavu, v jakém ho naši předci před 

staletími opustili. Velkou iniciativu při záchraně a zpřístupnění tohoto díla vyvíjí nadace 

Georgia Agricoly. Pro svou unikátnost byl důl Jeroným v roce 1990 prohlášen kulturní 

památkou (Mazáč 2003). 
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4 Zhodnocení kvality sluţeb v cestovním ruchu, návrh řešení 

4.1 Analýza SWOT 

Tabulka č. 1: analýza SWOT 

Silné stránky – strengths 

 atraktivní prostředí 

 přírodní památky a zajímavosti v 

okolí 

 historické zajímavosti v Bečově 

 velký potenciál místa vzhledem k 

jeho geografické poloze  

 Relikviář sv. Maura 

 dobrá dopravní dostupnost 

Slabé stránky – weaknesses 

 chybí turistické značení ve městě  

 chybí turistické značení cest v 

okolí města 

 nedostatečná propagace regionu 

 nízká informovanost občanů ČR o 

relikviáři 

 téměř ţádná spolupráce s 

lázeňskými městy 

 nedostačující informační centrum 

 nedostatek vypovídajících 

propagačních materiálů (broţury, 

mapy apod.) 

Příleţitosti – opportunities 

 výhodné podmínky pro vybudování 

kulturního geovědního centra 

 vhodné místo pro pořádání 

kulturních akcí (koncerty, festivaly 

apod.) 

 neotřelost prostředí z hlediska 

cestovního ruchu 

Ohroţení – threats 

 negativní postoj části 

zastupitelstva ke změnám 

 nízké finanční prostředky pro 

realizaci projektů 

 důsledky současné hospodářské 

krize 

 konkurence lázeňských měst 

Analýza SWOT má za úkol poukázat na silné a slabé stránky obce. Pro vyšší 

přehled je rozčleňuje do čtyř skupin. V následném textu jsou rozebrány jednotlivé výhody 

a nevýhody. 

4.1.2 Silné stránky 

Atraktivní prostředí 

Bečovsko svou výhodnou polohou na okraji CHKO nabízí klidné a nedotčené 

prostředí vhodné pro pěší výlety. Z hlediska členitosti terénu a velkým rozdílům 

nadmořských výšek se lokalita jeví jako méně vhodná pro budování cyklostezek. 

Městečko má poměrně specifický ráz. V nejbliţším okolí se nenachází ţádné 

výraznější průmyslové uskupení ani zemědělské aglomerace. Díky CHKO Slavkovský les 
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není příroda v okolí postiţena dopadem průmyslu, dopravy a podobně. Turismus není ve 

zdejší oblasti rozvinut ve velké míře, proto je okolí čisté, téměř bez odpadů. 

Atraktivitu prostředí zvyšují třetihorní ţulové masivy a balvany rozeseté v širokém 

okolí, nejvíce v potočních údolích. To je jedna z nejsilnějších stránek Bečovska. 

Kombinace lesa, vody a skal tvoří dohromady celek, který je z hlediska turismu naprosto 

zásadní. Jako příklad mohou poslouţit turisticky nejnavštěvovanější přírodní lokality v 

ČR: Český ráj, okolí řeky Vydry, České Švýcarsko, Český a Moravský kras, případně 

národní parky. Všechny tyto oblasti vyuţívají více či méně stejné prvky – skály, lesy, 

vodu. 

I přes celkovou atraktivitu oblasti se ve městě vyskytuje malý nešvar, který by bylo 

vhodné odstranit. Jedná se o nepořádek na soukromých pozemcích. Místy se povaluje 

harampádí a nevzhledně vypadají kůlny s přístřešky z vlnitého plechu, které tu zůstaly, aby 

připomínaly sedmdesátá a osmdesátá léta dvacátého století. 

Přírodní a historické památky a další zajímavosti v okolí 

Atraktivitu okolí doplňují další prvky, v našem případě jsou to přírodní a historické 

zajímavosti, kterých je ve městě a okolí bezpočet. 

Samotný hrad a zámek v Bečově nad Teplou byl v roce 2008 čtvrtým 

nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Karlovarském kraji (Internet - 7). 

Tabulka č. 2: tabulka nejnavštěvovanějších památek a zajímavostí v Karlovarském kraji 

1. Hrad Loket 103 000 

2. Krajské muzeum v Karlových Varech 94 000 

3. Městské muzeum ve Františkových Lázních 83 000 

4. Hrad a zámek v Bečově nad Teplou 58 000 

5. Státní zámek Kynţvart 44 000 

Kromě hradu a zámku, to z historických zajímavostí v samotném městečku jsou 

Mariánský sloup, fara, radnice, domy a bývalá ţidovská čtvrť v centru. Jako příklad lidové 

architektury mohou poslouţit hrázděné domy v Nádraţní ulici. Své příznivce si jistě najde 

Muzeum historických motocyklů. 

V okolí stojí za pozornost pozůstatky katovny (obr. č. 8) a blízké popraviště na 

zalesněném Šibeničním vrchu (629 m n. m.). Mezi další zajímavosti lze zařadit ukázku 
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lidové architektury v Draţově, rozhlednu na Krásenském vrchu (cca 7 km), barokní kostel 

Nejsvětější trojice v Nové Vsi cca (5,5 km). Za zmínku stojí také Vitriolka u Chodova. 

Mezi přírodní zajímavosti s pozitivním dopadem na rozvoj cestovního ruchu 

můţeme zařadit například Bečovské rybníky, Viklan nedaleko Javorné (přírodní památka), 

čedičový kuţel v lesích u Bečova Homolka (přírodní památka) s nalezištěm nerostů a 

výskytem chráněných rostlin. Velice atraktivní mohou být čedičové varhany ve Hlinkách. 

 

Obrázek č. 8: pozůstatky katovny na Šibeničním vrchu 

Pro vyzdvihnutí hornické historie regionu zahrneme do prezentace lomy na kámen 

v okolí. Jeden takový se nachází nedaleko popraviště v Bečově. 

(Burachovič 1997) 

Potenciál místa vzhledem k jeho geografické poloze a dopravní dostupnost 

Pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu je důleţitá poloha a dopravní dostupnost 

místa. Bečov se nachází ve výhodné pozici cca 20 km od krajského města Karlovy Vary a 

cca 20 km od Mariánských Lázní. Leţí na hlavním silničním tahu Karlovy Vary – Plzeň. 

Je také dostupný po ţeleznici z Karlových Varů do Mariánských Lázní. 

Relikviář sv. Maura 

Velkým lákadlem Bečova je památka evropského významu - Relikviář sv. Maura, 

jehoţ expozice je uloţena v bečovském zámku. Jedná se o bohatě zdobenou schránku, ve 
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které jsou uloţené ostatky svatého Maura. Relikviář je označován jako druhá nejcennější 

hmotná kulturní památka České republiky po Českých korunovačních klenotech. 

4.1.3 Slabé stránky 

Turistické značení ve městě 

Jako zásadní problém, který okamţitě pozná kaţdý turista, jdoucí Bečovem, je 

absence turistického značení ve městě. Bečov není velké město, proto by svoji funkci 

splnilo několik směrových orientačních cedulí na místech, jako je vlakové nádraţí, 

autobusová zastávka, městské centrum. Cedule by měly návštěvníky nasměrovat k 

zajímavostem a na důleţitá místa ve městě. Mezi ně patří, zámek, relikviář, informační 

centrum, náměstí, nádraţí, autobusová zastávka. 

Chybí turistické značení cest v okolí 

Nedostatek, který se jevil při terénním průzkumu jako nejzásadnější, byla absence 

turistických značek, tentokrát mimo město. K některým památkám, jako třeba Homolka, 

bylo pro neznalého člověka téměř nemoţné najít cestu. 

Nedostatečná propagace regionu 

Ve světě businessu je dnes jedním z nejdůleţitějších bodů reklama. Chceme-li svůj 

výrobek prodat, musí o něm veřejnost vědět a musí si ho chtít koupit. Cestovní ruch 

businessem je a to velmi lukrativním. Právě nedostatečná propagace je jednou z překáţek, 

kterou musí město překonat mezi prvními. I přes svou atraktivitu nejsou Bečov a okolí a 

oblast Slavkovského lesa dostatečně zakořeněny v povědomí obyvatel ČR. Změnit tento 

stav je záleţitost, která můţe trvat roky. 

V dnešní době vzrůstá obliba u střední a mladší generace plánování dovolené 

vyuţitím internetu. Internet je jednou z věcí, která by neměla být v ţádném případě 

podceňována. V případě, ţe potenciální turista obdrţí informaci o nějaké lokalitě, je 

internet první oblastí, na kterou zaměří pozornost. Jestliţe turista nenajde odpověď na své 

otázky, můţe lehce zájem ztratit a své úsilí přesměrovat jinam. Právě v tomto směru má 

Bečov rezervy. Relikviář svatého Maura je opravdu umělecký skvost. Podobných kusů je 

jen na světě a málokteré město v republice a nejspíš i v Evropě se můţe pochlubit 
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artefaktem podobné historické hodnoty. Proto by měla být hned na první straně nějaká 

výrazná upoutávka, interaktivní odkaz, který jako první přitáhne pozornost návštěvníka. 

Dobrým znamením je, ţe za poslední rok nastal pokrok v aktualizaci stránek a byl 

doplněn obsah. Internetové stránky by měly být přehledné, graficky nenáročné, atraktivní. 

Uţivatel, který stránku navštíví a hledá nějakou informaci, není ochoten hodiny prohlíţet 

stránku a pročítat všechny odstavce. Pro tento účel zde chybí kolonka hledat. Další věcí je 

jejich překlad do angličtiny a němčiny. V tomto případě jsou zde jen nejzákladnější 

informace a bylo by dobré je rozšířit. 

Nízká informovanost o relikviáři 

V rámci zpracování této práce byl proveden neoficiální průzkum povědomí širší 

veřejnosti o relikviáři sv. Maura. Anketa proběhla v Chomutově a v Mostě a byla sestavena 

ze čtyř otázek:  

- Co jsou korunovační klenoty? 

- Kde jsou uloţeny? 

- Co je relikviář sv. Maura? 

- Kde je uloţen? 

Bylo dotázáno sto lidí. O korunovačních klenotech vědělo 96 a 73 z nich vědělo, 

kde jsou uloţeny. Jen 19 lidí převáţně střední generace vědělo, co to relikviář je, ale uţ jen 

7 vědělo, ţe je uloţen v Bečově nad Teplou. 

Kdyby bylo dotázáno více lidí, odpovědi by se jistě procentuálně lišily, ale jistou 

vypovídací hodnotu tento průzkum má. 

Samotná prezentace relikviáře je zpracována dobře. Existují propagační materiály 

v několika jazycích, byla o něm publikována celá řada článků v časopisech a novinách, byl 

o něm natočen dokument. Poloţíme-li si otázku, proč není relikviář tak známý, kdyţ je tak 

vzácný a významný, nabízí se dvě odpovědi: 

1. relikviář byl objeven teprve nedávno 

2. relikviář není prozatím zařazen do učebnic základních škol 

Téměř ţádná spolupráce s lázeňskými městy 

Město Bečov nad Teplou se sice nachází v atraktivní lokalitě, ale má také silné 

konkurenty. S lázeňskými městy Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi můţe Bečov jen 
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těţko soupeřit, proto by byla vhodnější alespoň uţší spolupráce. Jen pro představu, v roce 

2008 se v Karlových Varech ubytovalo 101 724 neléčících se hostů a hostů s léčením 

111 469. (Internet - 8). Statistiky nezahrnují lidi, kteří do Karlových Varů přijeli pouze na 

výlet. Za předpokladu, ţe by nabídka Bečova zaujala kaţdého padesátého ubytovaného 

hosta a zůstala by zachována současná hodnota vstupného prohlídky relikviáře, tj. 110 Kč 

na osobu, vzrostla by trţba ze vstupného v sezóně 2008 aţ o 469 025 Kč. 

Nedostačující informační centrum a nedostatek propagačních materiálů 

Město disponuje informačním centrem patřícím k zámku. To je však zaměřené 

převáţně na expozici relikviáře. Z tohoto důvodu je záměrem části zastupitelstva 

vybudování nového, účelnějšího zařízení. 

Při terénním průzkumu a následné návštěvě centra byly těţko dostupné a 

dohledatelné informace o okolí města, přírodních zajímavostech apod. Byly vypsány pouze 

v jednom průvodci, ovšem bez jakýchkoliv map. Popisy poloh jednotlivých památek v 

průvodci, např. nacházející se poblíţ obce Chodov, nejsou příliš přesné a mají nízkou 

vypovídající hodnotu. 

4.2 Analýza sloţek primární nabídky cestovního ruchu 

Primární nabídka v cestovním ruchu zahrnuje základní sloţky nabízeného 

„produktu“ a to přírodní, kulturně-historický a kulturně-společenský potenciál (Kiráľová 

2003). 

Protoţe je vhodné prostředí základní sloţkou, která ukazuje moţnosti vyuţití času 

v destinaci, rozdělíme si ho na několik segmentů. 

Přírodní potenciál 

Dá se rozdělit na další dílčí sloţky a to: 

- geomorfologický potenciál 

- klimatický potenciál 

- hydrologický potenciál 

- biologický potenciál 
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Geomorfologický potenciál 

Pro cestovní ruch se povaţuje za přitaţlivé území, které disponuje různorodým 

reliéfem, členitostí terénu, expozicí a sklonem svahů (Kiráľová 2003).  

Z tohoto hlediska je okolí Bečova atraktivní ve všech vyjmenovaných bodech. 

Město obklopují kopce a skály, jsou zde také velké rozdíly nadmořských výšek. Za zvláště 

atraktivní se jeví cesta k Bečovským rybníkům. Vede lesem a je lemována mocnými 

ţulovými masivy a balvany (obr. č. 9). Atraktivní je čedičový kuţel Homolka v lesích nad 

Bečovem. V případě Homolky však není zcela jednoznačné, zda by bylo její zpřístupnění 

veřejnosti dobrým nápadem. Je přírodní památkou a je jisté, ţe zvýšený zájem jí 

neprospěje jak z hlediska geologického, tak z hlediska botanického. 

 

Obrázek č. 9: žulové balvany při cestě k Beč. rybníkům 

Klimatický potenciál 

Z rozboru klimatických podmínek okolí Bečova nad Teplou v kapitole Geologicko-

geografická charakteristika vyplývá, ţe silnou stránkou oblasti rozhodně nebude moţnost 

slunění a opalování. Naopak mírný aţ chladný rámec klimatu dává ideální podmínky pro 

cykloturistiku a pěší turistiku. V zimě by bylo moţné vyuţít výše poloţené oblasti pro 

tvorbu běţkařských drah. Klima, které nedosahuje extrémů je také vlídné pro seniory. 
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Hydrologický potenciál 

Z hlediska vyuţitelnosti vodstva, tedy řek a vodních ploch ke koupání a vodním 

sportům, nebude Bečov tak atraktivní, jako z hlediska geomorfologického. Jediné větší 

vodní plochy v bezprostředním okolí jsou Bečovské rybníky.  Moţnosti vodní turistiky 

však nabízí okolní destinace a je zde potenciál zahrnout je do plánů rozvoje cestovního 

ruchu a marketingové strategie. 

Nedaleko Bečova protéká řeka Ohře, která je kaţdoročně ve velké míře sjíţděna 

vodáky. Velkým turistickým lákadlem jsou termální prameny v lázeňských městech. 

Pokud bude výletník nebo turista uvaţovat o návštěvě Bečova, můţe pro něj být tím 

klíčovým pohled na celkovou škálu moţností vyuţití volného času v regionu. I kdyţ se 

například o termální prameny nebo vodáctví vůbec nezajímá, bude pro něj daná lokalita 

mnohem zajímavější, kdyţ v propagačním materiálu uvidí spoustu skvělých alternativních 

moţností pro výlety do okolí, neţ kdyţ bude číst o jednostranně zaměřeném místě. 

Biologický potenciál 

Vzhledem k poloze sledované lokality na okraji CHKO Slavkovský les, můţeme 

mluvit i o velikém biologickém potenciálu. Chráněná krajinná území jsou pro turisty 

atraktivní a v tomto případě má jistý význam i neotřelost celé oblasti z hlediska cestovního 

ruchu. Chráněné druhy rostlin i ţivočichů dávají moţnost budování naučných stezek při 

cestách a díky dostatečné hustotě lesního porostu můţe návštěvník pobýt v prostředí 

uklidňujícím a regenerujícím psychiku člověka od všedních a pracovních stresů. 

Kulturně-historický potenciál 

Do této části patří uměle vytvořené atraktivity cestovního ruchu, které přitahují 

určitým směrem zaměřenou skupinu návštěvníků. Mohou to být hrady, zámky, památkové 

zóny, tematické zábavní parky a podobně (Kiráľová 2003). 

V Bečově se nachází hrad, zámek, ţidovská čtvrť, botanická zahrada a 

nejvýznamnější objekt zájmu, kterým je jiţ zmiňovaný relikviář. 

Mezi skupinami lidí, které se o historii či botaniku aktivně zajímají, je Bečov jistě 

dobře známý. Bylo by přínosem, pokud by došlo k přiblíţení těchto objektů i větší laické 

části veřejnosti. Částečně se to jiţ děje a to formou zábavně-kulturních akcí. 
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4.3 Analýza sloţek sekundární nabídky cestovního ruchu 

Turista přijíţdí do oblasti za poznáním, oddychem, či záţitkem. Analýza sloţek 

sekundární nabídky má za úkol identifikovat prostředky, kterými návštěvník můţe 

dosáhnout naplnění svých cílů. Tvoří ji turistická suprastruktura a všeobecná infrastruktura 

(Kiráľová 2003). 

Turistická suprastruktura 

Zahrnuje ubytovací a hostinská zařízení, vytváří podmínky pro dlouhodobý pobyt 

v destinaci (Kiráľová 2003). 

Hostinská a ubytovací zařízení se v obci příliš nenachází. Jsou zde čtyři penziony o 

celkové kapacitě 112 lůţek. Jedná se o penziony Hradní bašta, St. Maur, penzion Ryč a 

penzion U zámku. Všechny penziony disponují vlastním restauračním zařízením, které je 

volně přístupné i pro veřejnost. 

Pro nebonitní skupinu návštěvníků se jeví jako ideální řešení penzion Komtesa 

(obr. č. 10), který se nachází na kopci nad městem. Není sice na vysoké úrovní z hlediska 

komfortu, nocleh však zajistí a cena za osobu na noc je 250 Kč s moţností slevy v případě 

delšího pobytu. Nabízí také ubytování v chatkách. 

 

Obrázek č. 10: penzion Komtesa 
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Turistická infrastruktura 

Je tvořena hlavně tour operátory, informačními centry, sportovně-rekreačními 

zařízeními a podobně. Vzhledem k podmínkám, které má obec k dispozici by mělo tuto 

úlohu z největší části převzít nové informační centrum. Jeho cílem nebude pouze 

poskytování informací turistům, ale jednou z primárních sloţek jeho činnosti by měla být 

podpora a rozvoj turismu v oblasti formou propagace, spolupráce s jinými centry, 

cestovními kancelářemi a podobně (Morrison 1995). 

V současné době se dá za informační centrum povaţovat pouze krámek 

s propagačními předměty v centru města před zámkem. Ten však splňuje účel pouze 

z hlediska informačního a i v tomto případě se dají najít značné rezervy. 

Vybudování turistické infrastruktury bude tedy jedním z primárních prvotních 

úkolů pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu. 

Z hlediska sportovně-rekreačního má obec rezervy. V tomto případě bude výhodné 

zaměřit se na vybudování naučných stezek, cyklostezek, popř. lyţařských tratí. Trh je 

nasycenější, roste zájem spotřebitelů o sebe sama, turisté mají vyšší příjmy a více volného 

času. To vše ovlivňuje úspěšnost sluţeb cestovního ruchu 

4.4 Segmentace trhu 

Změny ve společnosti, změny ekonomické, ale i změny ţivotního stylu, mají silný 

vliv na cestovní ruch. Pro sektor cestovního ruchu je velmi důleţité tyto změny co moţná v 

nejranější fázi odhalit a přizpůsobit jim nabídku cestovního ruchu. Zatímco dříve nabídka 

určovala poptávku, dnes je tomu naopak (Internet - 9).  

Jako příklad poslouţí kanadský vládní úřad pro cestovní ruch. Ten na základě 

chování návštěvníků vyčleňuje čtyři segmenty. Tento model lze uplatnit i na turisty v 

České republice: 

- městský segment, který vyhledává kulturní aktivity, historické budovy, 

kosmopolitní atmosféru, nákupy a velká města. 

- střediskový segment, vyhledávající kvalitní restaurace, prvotřídní hotely, 

vybudovaná střediska cestovního ruchu, noční ţivot a zábavu. 

- přírodní segment, hledající jezera, hory, národní parky, hezké krajiny apod. 

- turistický segment, který je dosti podobný přírodnímu, ale navíc vyhledávající 
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kulturní aktivity, kvalitní restaurace a hotely, menší města a historické budovy. 

Demografie 

Demografická segmentace je jednou z nejoblíbenějších metod segmentace. 

Umoţňuje klasifikovat návštěvníky na základě věku, rodinného stavu, pohlaví apod. 

Protoţe poţadavky, preference a spotřeba návštěvníků jsou mnohdy silně závislé na 

demografických podmínkách, je tedy jednoduší je měřit a definovat, neţ ostatní kritéria 

segmentace a to i v případě, ţe cílová skupina je vybrána na základě jiných kritérií 

(Kiráľová 2003). 

Z hlediska současného trendu porodnosti v ČR dojde během příštích padesáti let 

k výrazné převaze seniorů. Sluţby pro tuto skupinu tím pádem budou jedním z nejvíce 

prosperujících odvětví. To se promítne i ve sluţbách cestovního ruchu. Senioři budou 

mnohem zdravější a budou disponovat vyššími příjmy, neţ tomu bylo v minulosti. Díky 

tomuto faktu poroste poptávka zkušenějších turistů - seniorů mnohem rychleji neţ obecně 

zaměřená poptávka po cestovním ruchu (Internet - 9) 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- rostoucí poptávka po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti 

- rostoucí poptávka po jednoduchých způsobech dopravy 

- rostoucí poptávka po relaxačních aktivitách (golf) 

- rostoucí poptávka po produktech zaměřených na jednotlivce 

- rostoucí poptávka spíše v obdobích mimo hlavní sezónu (zimní pobyty) 

- v marketingových aktivitách by měl být kladen méně důraz na věk a více na 

pohodlí 

- rostoucí poptávka po kratších pobytech (prodlouţené víkendy) 

Vnímavost a vzdělávání 

I kdyţ má úroveň vzdělání v ČR klesající úroveň, z hlediska Evropy bude průměrná 

úroveň vzdělanosti narůstat. V důsledku tohoto trendu budou při plánování dovolené hrát 

čím dál větší roli umění, kultura a historie. 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- rostoucí poptávka po speciálních produktech 
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- stále častěji budou do balíčků sluţeb cestovních kanceláří zahrnovány prvky umění, 

kultury a historie, totéţ se týká i individuálního cestování 

- poroste potřeba lepšího a tvořivějšího způsobu poskytování informací 

- poroste poptávka po nových destinacích střední a východní Evropy 

Volný čas 

V současné době dochází ke zkracování pracovní doby. Společnost klade větší tlak 

na běţný ţivot člověka a vytváří tak jeho poptávku po volném čase a relaxaci. Na druhou 

stranu má tento trend opačný vliv na finance vzhledem k rostoucímu počtu dnů placené 

dovolené (Internet - 9). 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- rostoucí poptávka po levnějších produktech 

- rostoucí poptávka po relaxačních pobytech 

- zkracování hlavní delší dovolené a její nahrazování větším počtem krátkodobějších 

dovolených 

Zkušenosti s cestováním 

Zkušení spotřebitelé si budou stále více zajišťovat cesty sami podle svých potřeb, 

bude kladen větší důraz na kvalitu a na poměr kvality a ceny. 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- dovolená bude stále častěji doplňována alternativními způsoby trávení času a peněz 

- mnohem více utrpí destinace s jednostranně zaměřeným standardem sluţeb 

- bude se stále objevovat smíšené spotřební chování: jeden rok jednoduchá, další rok 

luxusní dovolená nebo jeden rok dlouhodobá, další rok krátkodobá dovolená 

- díky svým zkušenostem si budou turisté vybírat destinace, které v minulosti 

navštívili a byli v nich spokojeni 

- bude více preferována mobilita a poroste tak více poptávka po půjčovnách aut, 

motocyklů a kol 

- poroste preference regionů, které nabízejí širokou, rozmanitou a zcela vyváţenou 

koncepci 
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Ţivotní styl 

Ţivotní styly se budou v západní společnosti postupně měnit, coţ ovlivní pohled 

turistů na jejich osobní potřeby a chování. 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- společenské postavení bude méně důleţité 

- chování ve volném čase bude více individualizované, poroste poptávka po menších 

ubytovacích jednotkách (menší rodinné hotely, farmy) 

- posun ve vnímání ţivota a ţivotního stylu způsobí pokles v poptávce po plně 

doprovázených zájezdech 

- dodavatelé získají vyšší zisky, pokud budou schopni vytvořit zcela nové produkty, 

bude stále důleţitější jejich specializace v souvislosti se specifickými koníčky a 

zájmy 

- poroste poptávka po druhých domovech 

- stále více se bude projevovat trend návratu k „jednoduchému" - např. budou spíše 

preferovány bungalovy před hotely a stany před karavany 

Informační technologie 

Rozšiřování Internetu a jeho vyuţívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu 

turistických produktů a sluţeb bude i nadále narůstat. V cestovním ruchu poroste neustále i 

význam vizuálních prezentací (Internet - 9). 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- dostupnost turistických informací o destinacích a produktech a sloţitější systémy 

vyhledávání způsobí mnohem větší konkurenci na trhu cestovního ruchu 

- zkušenější turisté si budou stále více sestavovat svou dovolenou prostřednictvím 

přímé rezervace přes internet 

- význam cestovních agentur poklesne, balíky sluţeb budou stále více nakupovány 

přes internet 

- internet pozmění roli národních turistických organizací a posílí roli e-marketingu 

- základním předpokladem úspěšných webových stránek bude dostupnost hlubších 

informací jak o produktech, tak o destinacích 

- vzroste potřeba spolehlivých on-line rezervací především ze strany více zkušených 

a sebejistých turistů 
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Doprava 

Lepší dostupnost rychlostních vlaků a nízkonákladových přepravců ovlivní klasické 

způsoby cestování. Silniční doprava bude stát před problémem přesycení a nahromadění. 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- jednoduchá dostupnost bude přinášet profit především v případě krátkodobých 

pobytů, hlavně pokud budou významné události pořádány v době mimo hlavní 

sezónu 

- přetíţení silniční dopravy bude mít negativní vliv na cesty automobilem, zejména v 

hlavní sezóně. Nastanou problémy s parkováním 

- klesne význam autobusové dopravy 

- bariéry způsobené nedokonalými jízdními řády a nepříliš optimální dopravou 

budou mít velice negativní vliv na destinace, které neakceptují rostoucí poptávku 

po snadné dostupnosti 

Udrţitelný rozvoj 

Uvědomování si významu ekologie nadále poroste. V cestovním ruchu to způsobí 

zvýšenou poptávku po destinacích, ve kterých bude hrát stále významnější roli příroda. 

Důsledky pro cestovní ruch: 

- vzroste důleţitost jednotlivých regionů v rámci destinace 

- politika destinačního managementu musí být zlepšována prostřednictvím 

kontinuálnějšího a důslednějšího plánování 

- preference destinací budou stále silněji spojovány s podporou místního 

obyvatelstva a jejich přívětivým postojem k rostoucímu počtu přijíţdějících turistů 

(Internet - 9). 

4.5 Celkové shrnutí segmentace trhu 

Přestoţe komfortních ubytovacích zařízení není v obci mnoho, tento počet by měl 

být dostačující pro skupinu náročnějších návštěvníků, kteří by si rádi rezervovali v obci 

několikadenní pobyt. Oni by však neměli být cílovou skupinou. 

Cílová skupina by měla být početná, měla by do této destinace přiváţet nejvíce 

peněz a šířit dobré reference. To by měl přinést zejména turistický a přírodní segment 
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v zastoupení středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří jsou dostatečně 

uvědomělí a ví, jak se chovat k okolní krajině. V tomto segmentu by neměly být v ţádném 

případě opomíjeny ani rodiny s dětmi hledající výlet spojený s příjemným záţitkem 

v krátkém časovém období. Právě pro tuto skupinu se bude muset přizpůsobit nabídka při 

zachování co nejniţších nákladů. Bude tedy třeba nutné volit marketingovou strategii těmi 

způsoby, které dostatečně zaujmou a zároveň nebudou příliš nákladné. Jako příklad 

propagace regionů, měst a pamětihodností můţe být prezentace na internetových 

turistických serverech. Velice zajímavý je server www.virtualtravel.cz kde si můţe kaţdý 

zájemce nechat zpracovat virtuální prohlídku města, památky, nebo části krajiny, která se 

mu jeví jako zajímavá a chce tímto způsobem upoutat pozornost. Tuto formu prezentace 

vyuţívá jiţ bečovské Muzeum motocyklů. 

4.6 Návrh řešení 

Vybudování turistického informačního centra 

Zvýšení turistického zájmu o Bečovsko a region Slavkovského lesa není 

jednoduchou záleţitostí. Samotný Bečov nad Teplou nabízí spoustu zajímavostí. Od 

relikváře sv. Maura, přes muzeum motocyklů, hrad a zámek, aţ po Botanickou zahradu. 

Turista z Ostravy, který bude přemýšlet o variantách letní dovolené, nepojede na týden do 

Bečova nad Teplou kvůli relikviáři sv. Maura, byť by ho tento unikát sebevíc zajímal. Při 

rozhodování dlouhodobě strávené dovolené bere v úvahu mnoho faktorů. Jsou to 

především různé varianty vyuţití volného času v celém regionu. Nejdůleţitější ze všeho 

však jsou informace. Zdroje informací a jejich interpretace dávají první a nejdůleţitější 

impuls k návštěvě dané oblasti (Morrison 1995). 

Z tohoto důvodu je nejdůleţitější vybudovat kvalitní informační centrum. Je 

rozšířeným omylem, ţe tato centra slouţí hlavně k prodeji suvenýrů. Tato činnost je 

v celkovém spektru spíše okrajová a méně důleţitá. Informační centrum převezme velkou 

část odpovědnosti při pořádání velkých akcí, jejich propagaci, bude komunikovat 

s cestovními kancelářemi, s turisty, vytvářet dobré obchodní vztahy apod. 

Základním úkolem centra tedy bude: 

- poskytování informací o destinaci 

- rezervování ubytovacích sluţeb 

http://www.virtualtravel.cz/
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- sluţby spojené s dopravou (zajištění dopravy, pronájem kol apod.) 

- zabezpečení vstupenek na pořádané akce 

- propagace a podpora destinace 

- organizace výletů a akcí 

- prodej map, suvenýrů, průvodců a dalšího drobného upomínkového zboţí 

Spolupráce s dalšími městy v regionu i mimo něj 

Pro příliv kapitálu by neměla být opomíjena spolupráce s lázeňskými městy. Ta 

přilákají statisíce turistů ročně, proto by si i města v okolí mohla „utrhnout svůj kousek“. O 

zajištění a fungování této spolupráce by se měl starat personál nového informačního centra. 

V dnešní době jsou populární „partnerství“. V ideálním případě by takovéto 

„partnerství“ mělo fungovat tak, ţe dvě města spolupracují v oblasti sportu, kultury, 

vzdělání apod. Vyměňují si své zkušenosti a kulturní a sportovní programy, na které potom 

pořádají zájezdy. V příhraničních oblastech jsou navazovány těsné vztahy s německými 

městy, která bývají často napřed v chápání kulturně-historického odkazu našich předků. 

Pro Bečov nad Teplou by byla přínosná města či místa, která jsou turisticky vytíţená. 

Formou tabulí, tištěných propagačních materiálů a dalších moţností by pak poukazovala na 

zajímavosti, které Bečovsko nabízí. To samé by samozřejmě platilo z druhé strany. Pro obě 

destinace přinese taková spolupráce více podnikatelských příleţitostí, úsporu finančních 

prostředků v marketingu a samozřejmě více návštěvníků (Morrison 1995). 

Sport 

Další moţností, jak na sebe upoutat pozornost je pořádání sportovních akcí 

s ohledem na krajinu. Nemělo by se jednat o sporty, které přivedou do okolí 

nekontrolovatelné masy lidí, ale o menší sporty, jejichţ provoz není nákladný, zajímají 

určitý úzký okruh sportovců, ale přesto by pomohly budovat jméno regionu. 

V okolí Bečova jsou časté skály. Moţností tedy je vybudování lezeckých cest a 

pořádání soutěţí v lezení na přírodních stěnách. 

 Jednou z variant jsou orientační běhy, pro které je Bečovsko díky členitosti terénu 

naprosto ideální. 



Pavel Kinšt: Bečov nad Teplou z pohledu montánního turismu 

2010  40 

Budování cyklotras a naučných stezek 

Velice populární a také lukrativní je v dnešní době cykloturistika. Zdejší atraktivní 

prostředí, byť s členitým terénem, vybízí k vytvoření nových cyklotras, které povedou 

cyklisty napříč Slavkovským lesem. 

Navrhuji zde vytvořit cyklotrasu Loket – Horní Slavkov – Bečov nad Teplou (obr. 

č. 11). Jednalo by se o 18,2 km dlouhou trasu, která by vedla kolem významných 

hornických i historických zajímavostí. V bezprostřední blízkosti by se nacházely: hrad 

Loket, dědičná štola Kašpara Pluha, hornické město Horní Slavkov, bývalá jáma Huber a 

hrad a zámek Bečov nad Teplou. Část trasy povede kolem Dlouhé stoky. 

 

Obrázek č. 11: cyklotrasa z Lokte do Bečova nad Teplou 

Ve městě byla vybudována naučná stezka Šibeniční vrch, která popisuje temné 

stránky středověku – popravy, mučící techniky apod. 

V rámci rozvoje montánní turistiky by mohla být vytvořena další naučná stezka a to 

se zaměřením na geologii, přírodu a historii těţby rud ve zdejším kraji. Jednalo by se o 

přibliţně 10,5 km dlouhou trasu, která by začínala v Bečově, ubírala by se po zelené 
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značce atraktivní cestou k Bečovským rybníkům a končila u čedičových varhan u Hlinek. 

Měla by obsahovat 20 cedulí rozmístěných přibliţně po 500 metrech. 

Kulturní akce 

Stále populárnější jsou v dnešní době koncerty a festivaly. Díky městskému 

historickému rázu by mohly být zajímavé festivaly historické a folkové hudby. Podobné 

akce se pořádají i v jiných chráněných oblastech. Jako příklady mohou poslouţit festivaly 

Sázava fest, Keltská noc v Harrachově, nebo Benátská noc na Malé Skále v Českém ráji. 

Malý festival nemusí být vţdy případem devastace krajiny. Vţdy záleţí na schopnostech 

organizátorů celé akce. Důkazem je, ţe výše zmíněné akce mají dlouholetou tradici. 
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5 Návrh prezentace montánní historie a přírodních památek 

5.1 Zajímavosti ve městě 

Prezentace Ţidovského ghetta 

Ve městě bylo v historii početné zastoupení ţidovské části obyvatelstva, která zde 

v průběhu staletí vytvořila celé ţidovské ghetto. Zde by mohla být umístěna informační 

tabule, která poutavě a vtipně popíše ţivot ţidovské společnosti ve středověku. 

Tabule by měla obsahovat: 

- stručnou historii ghetta 

- zvyky ortodoxních Ţidů 

- informace o jejich společenské perzekuci a s ní spojené maličkosti (například 

oblečení, kterým se musely odlišovat od ostatních lidí, jejich ţluté klobouky apod.) 

- jejich talent a rozmach v obchodu a finančnictví 

Prezentace umělecké hudební školy 

Zdejší hudební škola (obr. č. 12) má bohatou tradici. Nabízí se zde tři moţnosti, jak 

místo ozvláštnit. Opět se jedná o prezentaci školy formou informační tabule. 

 

Obrázek č. 12: Bečovská hudební škola 
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Tabule by mohla obsahovat: 

Varianta č. 1 

- historii školy 

- informace o její výuce, hudebních nástrojích, na které se zdejší ţáci učili hrát a 

které byly v té době populární 

- významné osobnosti, které na zdejší škole působily 

Varianta č. 2 

- stručnou historii obecné školy v Bečově 

- způsob výuky (dobu vyučování, předměty, které se vyučovaly apod.) 

- učební pomůcky 

- fyzické tresty ţáků 

Varianta č. 3 

Tato varianta kombinuje variantu č. 1 a č. 2. 

Domy v Nádraţní ulici 

Hrázděné domy v nádraţní ulici jsou krásným příkladem lidové architektury. 

Těchto domů ubývá a je proto vhodné tyto památky chránit a upozornit na ně. Informační 

tabule bude obsahovat: 

- charakteristiku lidové architektury zdejší oblasti 

- metody, které se uţívaly při výstavbě, sloţení zdí a střech hrázděných domů 

- příklad struktury běţného domu a ţivot v těchto staveních 

5.2 Zajímavosti v okolí 

Homolka 

Tento třetihorní sopečný výlev čedičového sloţení, nacházející se v lesích nad 

Bečovem (obr. č. 13), je vyhlášen přírodní památkou. Bylo by vhodné doplnit informace o 

jeho vzniku a procesech, které tu dobu provázely, dále mineralogické sloţení okolí. 

Nedoporučuji však zařazení Homolky do naučných stezek nebo turistickým trasám, kvůli 

její případné devastaci. Pokud zůstane stranou, najdou si k ní cestu jen turisté, kteří mají o 

tuto památku zájem a je tedy pravděpodobné, ţe vědí, jak se k ní chovat. 
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Obrázek č. 13: výhled z Homolky do okolních lesů 

Bečovský lom 

Poblíţ kaţdého středověkého města se nacházel lom. Poblíţ Bečova se nachází 

lom, který odhalí lidem metody těţby kamene. Nachází se poblíţ šibeničního vrchu, proto 

by bylo vhodné pojmout jeho prezentaci jako rozšíření zdejší naučné stezky. Tabule by 

mohla obsahovat: 

- účel, za kterým byl kámen dobýván 

- historické metody a jejich vývoj (odlamování za pomoci bobtnajících klínů, 

rozpukání kamene za pomoci rozpálení ohněm a prudkého ochlazení, odstřelování 

kamene v současnosti atd.) 

- nástroje, kterými byl dobýván, jeho doprava a zpracování 

Nová naučná stezka Hornicko-geologická 

Jedná se o výše navrhovanou stezku Bečov nad Teplou – Bečovské rybníky – 

Čedičové varhany u Hlinek (obr č. 14). Měla by mít optimálně 20 tabulí rozmístěných po 

500 m. Navrhuji rozdělení na tři části. 

První část podél potoka je lemována granitovými balvany a masivy. Měla by se 

týkat hornictví a mohla by obsahovat: 
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- deset tabulí zabývajících se historií a vývojem hornictví cínu ve Slavkovském lese 

(od rýţování po hlubinné dobývání) 

- prezentaci nástrojů a zařízení, které byly při těţbě pouţívány 

- zajímavosti ohledně rychlosti těţby (mnoţství rudy vytěţené horníkem za směnu, 

nebezpečí závalů atd.) 

- zakládání vodních staveb a informace o lesních pracích v souvislosti s hornictvím 

- odkazy na hornické památky v oblasti 

Druhá část stezky by měla obsahovat šest cedulí a měla by se zabývat přírodou 

v oblasti. Na cedulích budou uvedeny informace o: 

- vývoji lesů ve zdejší krajině v souvislosti hospodaření šlechtických rodů 

- chráněných rostlinách rostoucích v oblasti 

- chráněných ţivočišných druzích 

Třetí část o čtyřech zastaveních končící u čedičových varhan by se zabývala 

geologií a morfologií oblasti. Cedule by mohly obsahovat: 

- jednoduše popsané geologické sloţení oblasti 

- minerály nacházející se zde 

- morfologické sloţení zdejší krajiny, vlivy, které formují krajinu a jejich příklady ve 

zdejší oblasti (vodní eroze, antropogenní vlivy) 

 

Obrázek č. 14: naučná stezka Bečov - čedičové varhany 
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Pro zvýšení atraktivity se bude na kaţdé ceduli nacházet jednoduchá otázka týkající 

se obsahu textu. Odpověď na ní se bude nacházet aţ na následující tabuli. Tato forma hry 

zvýší atraktivitu naučné stezky pro rodiny s dětmi, dětské tábory atd. 
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6 Závěr 

Bečov nad Teplou spadá svou polohou do oblasti, která byla odnepaměti významná 

díky těţbě cínu. Těţba rud však skončila, stopy po ní pomalu ale jistě zakrývá příroda a 

nabízí se otázka, kterým směrem se bude ubírat cesta pro tento kraj? Obyvatelé Bečova 

jsou přesvědčeni, ţe právě cestovní ruch bude tou správnou volbou. Ve městě a okolí je 

spousta zajímavostí. Paradoxně leckteré známé destinace nemohou nabídnout tak širokou 

škálu turistických lákadel, jako Bečov nad Teplou a okolí. Nachází se zde přírodní i 

historické unikáty, technické památky a cenný relikviář sv. Maura. Zbývá jen tyto 

informace předat veřejnosti. 

V této práci jsou sebrány informace o krajině, historii a zajímavostech v okolí. 

Následně jsou analyzovány a pouţity k návrhům podporujícím rozvoj cestovního ruchu v 

oblasti. Byl proveden orientační průzkum informovanosti lidí o relikviáři sv. Maura, byla 

vytvořena analýza SWOT. Byly analyzovány sloţky primární i sekundární nabídky 

cestovního ruchu. Následně byla s ohledem na potřeby segmentována cílová skupina 

návštěvníků, která by měla být oslovena. 

Přilákat do Bečova další skupinu turistů nehledající pouze relikviář, bude obtíţné. 

Za tímto účelem byla doporučena výstavba nového městského informačního centra a 

následně byly blíţe specifikovány činnosti, kterými by se mohl jeho personál zabývat.  

V předposlední části byly vybrány některé sportovní a kulturní aktivity, které by mohly 

výrazně přispět k popularizaci městečka. Je zde kladen velký důraz na spolupráci s městy v 

okolí. 

Pro zvýšení atraktivity města a okolí byly navrhnuty prezentace zajímavostí, 

cyklotrasa a naučná stezka týkající se hornické minulosti. 

Cílem bakalářské práce je zvýšit zájem veřejnosti o sledovanou oblast. Při její 

tvorbě bylo důleţité vytvořit komplexní a objektivní pohled na současný stav věcí a 

navrhnout řešení. Tato problematika je však natolik komplikovaná, ţe svým obsahem 

několikanásobně přesahuje rozsah tohoto textu. Proto nemohou být všechny jeho části tak 

detailně rozepsány, jak by zaslouţily. Přesto vznikla komplexní práce, jejíţ nápady mohou 

být brány v potaz při řešení otázek souvisejících s rozvojem montánního cestovního ruchu.
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