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ANOTACE 

V předložené práci je zpracován význam řeky Ohře pro turistiku, přírodní 

zajímavosti a technické památky v okolí řeky. V první části je charakteristika řeky 

Ohře a vodních nádrží, které se na této řece nacházejí. Další část se věnuje okolní 

přírodě a přírodním zajímavostem, které lze využít v turistice. Také se zabývá 

vodáctvím a v neposlední řadě místy, kde můžeme shlédnout technické památky. 

Na závěr je zhodnocena atraktivita dané oblasti a možný rozvoj vodáctví. 
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SUMMARY 

The importance of the river Eger for tourism, nature and technical 

monuments on the river have been dealt in this thesis. The first part is 

characteristic of the river Eger and water reservoirs, which are located on this 

river. Another section is devoted to the surrounding countryside and the natural 

attractions that can be used in tourism. It also deals with water sports and at last 

but not least places where you can see technical monuments. Finally, it assesses 

the attractiveness of the area and the possible development of canoeing. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

VD – vodní dílo 
např. – například 
mm – milimetr 
cm – centimetr  
m – metr 
m² - metr čtvereční 
m³ - metr krychlový  
m³/s – metr krychlový za sekundu  
km – kilometr 
km² - kilometr čtvereční 
n. m. – nad mořem 
t – tuna 
mil. – milion 
ha – hektar 
MVE – malá vodní elektrárna 
CHKO – Chráněná krajinná oblast 
l – litr 
°C – Celsiův stupeň 
tzv. – takzvané  
př. Kr. – před Kristem 
sv. – svatý 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá řekou Ohří a jejím spojením s turistickým 

ruchem v blízkém okolí. Práce předkládá různé možnosti pro turistu, které může 

využít během svého pobytu u řeky Ohře. Zjišťuje vhodnost řeky z vodáckého 

hlediska, upozorňuje na přírodní krásy a zajímavosti v okolí řeky. V práci jsou také 

vyjmenovány technické památky, které přímo nebo nepřímo souvisejí s řekou. 

Jsou zde i vybrané turistické a cyklistické trasy a zhodnocení jejich atraktivnosti. 
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2 ŘEKA OHŘE 

Ohře, řeka mnoha názvů. První, kteří tuto řeku pojmenovali byli Keltové. 

Kmen, který zde žil ve starověku. Pojmenoval ji jménem Agara. Ag znamená 

losos, a Ara znamená tekoucí voda. Název je to hezký a trochu i tajemný, ovšem 

není jediný. Další jména, která pravděpodobně vzešla z jejího keltského názvu 

jsou Ohara nebo také Oharka, a protože řeka pramení v Německu má i svůj 

německý název – Eger [1]. 

 

Obrázek 1 - Řeka Ohře (Zdroj: vlastní) 

Řeka Ohře pramení ve Smrčinách, v přírodní rezervaci 

v severovýchodním Bavorsku, v jihozápadním Sasku a v západních Čechách, ve 

výšce 752 m.n.m. Do Labe se vlévá u Litoměřic v nadmořské výšce 143 m. Po 

celém toku si zachovává severovýchodní směr, odvodňuje Krušné hory, část 

severních oblastí Slavkovského lesa, Doupovských hor a pohoří Džbánu. Plocha 

celého povodí je 5 614 km2, na území České republiky je to 4 626 km². 

V Bavorsku, západních Smrčinách, se do ní stahují vodní sítě z plochy 898 km². 

Prostřednictvím svého přítoku Svatavy odvodňuje ještě 90 km² Saska. Na jihu 

probíhá hranice s povodím Mže a na severu se Ohře později dělí o přítoky s řekou 

Bílinou. Délka od českých hranic po soutok s Labem činí 256,7 km, k tomu je třeba 

přičíst dalších 50 km na německém území. Zaokrouhleně je proto Ohře 

označována jako „třistakilometrová“. Je to třetí největší řeka v Čechách – po Labi 
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a Vltavě. Šířka řečiště se na horním toku pohybuje od 5 do 15 m, na středním a 

dolním toku od 20 do 30 m, průměrný průtok v Litoměřicích při ústí do Labe činí 38 

m³/s [1]. 

Přesné místo, kde Ohře pramení se nachází v Bavorsku pod horou 

Schneeberg a svůj konec v podobně připojení se k řece Labe se nachází u města 

Litoměřice. Tento pramen je v blízkosti města Weiβenstadt. Ohře je druhým 

největším přítokem Labe. Řeka má 8 větších přítoků z pravé strany - Odrava, 

Teplá a 11 větších přítoků zleva - Bystřice, Chomutovka. Protéká také velkým 

množstvím krásných a zajímavých měst, ať už se jedná o Cheb, Loket, o lázeňské 

město Karlovy Vary nebo královské město Kadaň či o město chmelu Žatec [1]. 

V horním toku Ohře má řeka nížinný charakter, většinou zde meandruje 

krajinou Chebské pánve, v hlinitém až písčitém a částečně regulovaném korytě. 

Šířka řeky se v této oblasti pohybuje kolem 10 – 20 m. Řeka míjí hlavně listnaté 

stromy podél břehů. U Kynšperku nad Ohří se řeka přibližuje k Slavkovskému 

lesu, zde se mění dno na kamenité a řeka zrychluje, objevují se i drobné peřeje. 

Zalesněnou krajinu vystřídá Sokolovská pánev, potom teče kolem Slavkovského 

lesa, pak řeka obtéká hrad Loket a teče romantickou soutěskou Svatoušských skal 

a vtéká do Karlových Varů [12].  

Ve středním toku se Ohře opakovaně zařezává do hlubokého 

zalesněného údolí, nabírá na rychlosti a přibývá v ní kamenů a kamenitých peřejí. 

Řeka zde teče kolem Doupovských hor. Před Kláštercem nad Ohří ubírá na 

rychlosti a před Kadaní končí v přehradní nádrži. Řeka protéká městem a dostává 

se do hlubokého údolí Želinského meandru a opět vtéká do přehradní nádrže [12]. 

V dolním toku je řeka Ohře velmi pomalá, klidná, má malý spád a je bez 

peřejí. Řeka teče krajinou, kde se střídají lesíky, chmelnice, keře a pozvolna 

proudí k Litoměřicím, kde se vlévá do Labe [12]. 
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Na řece Ohři se nacházejí 3 vodní díla – přehrady – Skalka, Kadaň a 

Nechranice. Každá z nich je popsaná v této práci. Na obrázku jsou ukázané hlavní 

pojmy, které budou používány v souvislosti s těmito přehradami např.: přeliv, 

koruna, návodní a vzdušný líc, ukázka pravého a levého břehu. 

 

Obrázek 2 - Hlavní části VD na toku (Přehrada Negratin - Granada (Zdroj: [2]) 

2.1 Vodní dílo Skalka 

Tato přehradní nádrž se nachází v Karlovarském kraji, v blízkosti města 

Chebu. Je první nádrží v pořadí na řece Ohři. 

Výstavbou se řešilo dlouhodobé zlepšování průtokových poměrů. Řeka 

Ohře se vyznačuje velkou rozkolísaností, rychlými změnami průtoků a také 

transportem plavenin a splavenin [3]. 

Hlavním účelem VD Skalka je tedy zlepšování průtoků ve 140 km úseku 

Ohře a zároveň vytvořit podmínky pro zadržení povodňových průtoků. Dalším 

účelem je výroba elektřiny. VD Skalka slouží také k rekreaci, rybolovu a sportu. 

Rekreační využití je omezováno špatnou kvalitou vody, která je způsobena 

znečištěním na přítocích z Německa, především z Reslavy - obec 

v severovýchodním Bavorsku, kde v minulosti stál závod na zpracování rtuti. 

Negativní zatížení se projevuje dodnes, pro vyšší koncentraci je zakázána 

konzumace ryb, také proto vznikl Operační program přeshraniční spolupráce - 

Rtuť na přítoku VD Skalka – vyhodnocení a návrhy opatření. Na internetových 



Jana Fišerová: Řeka Ohře pohledem turisty 

2013 5 

stránkách VD Skalka můžeme nalézt odkazy na vývoj jakosti vody v nádrži a 

kvalitu koupacích vod. Kde je zveřejněné hodnocení, které ukazuje, že kvalita 

vody je už celkem na dobré úrovni [3, 24]. 

Zahájení výstavby bylo 1.7. 1962 a zemní práce na hrázi začaly v září 

1963. Hráz s korunou šířky 4 m na kótě 444,6 m n. m.a objemu 30 000 m³ byla 

nasypána za 30 dní. Maximální šířka v patě je 50 m. Vybrali hráz kamenitou 

z chebských fylitů, které se těžily v lomu pod přehradním profilem – asi 500 m. 

Materiál se ukládal ve vrstvách 1 m silných a hutnil se deskou o váze 1t. Návodní 

svah hráze byl opatřen betonovým těsnícím pláštěm uloženým na silné drenážní 

vrstvě. K utěsnění byla vytvořena těsnící ostruha založená do skalního podloží a 

napojena na návodní těsnící plášť. Podloží hráze bylo injektováno až do hloubky 

16 m celkem 1 061 vrty. Stavba byla dokončena v prosinci 1964. Celkový objem 

vzniklé nádrže je 19,56 mil. m³ s plochou hladiny 378 ha [3]. 

U pravého břehu stojí v hrázi funkční objekt. V jeho spodní části jsou 

umístěny dvě spodní výpusti, nad nimi je železobetonový přeliv, protože se 

přehodnocovalo zabezpečení našich přehrad proti přelití při extrémních 

povodních, byla nutná rekonstrukce. Vpravo od původního přelivu byl vybudován 

další doplňkový přelivný objekt. Zároveň byla vybudována MVE s dvěmi 

přímoproudými Kaplanovými turbínami [3]. 

Okolí VD Skalka se hodí k procházkám a vyjížďkám na kole. Tipem na 

příjemný výlet je návštěva pramene řeky Ohře nebo využití stezky podél celého 

horního toku. Možné je i koupání, vhodné místo se nachází na jihozápadním 

břehu nádrže. Pláž je zde zatravněná. Nachází se zde autokemp s restaurací a 

hygienickým zázemím. 

2.2 Vodní dílo Kadaň 

Druhou přehradní nádrží na řece Ohři je Kadaň. Nachází se v Ústeckém 

kraji v okrese Chomutov na západní straně stejnojmenného města. 

Důvodem výstavby bylo snížení objemu vody v nádrži Nechranice o 2 mil. 

m³, tedy o méně než 1 % [3], ale hlavním důvodem je využívání vody, z kadaňské 



Jana Fišerová: Řeka Ohře pohledem turisty 

2013 6 

přehrady, v blízkých tepelných elektrárnách Prunéřov I a II. Důležitá je i pro 

elektrárnu Tušimice. Přehrada je také hydroelektrárnou a slouží ke sportovnímu 

rybolovu [3, 25]. 

Výstavba VD Kadaň probíhala od července 1966 do prosince 1971. Hráz 

je betonová tížná délky 104 m a šířky 4,9 m v koruně na kótě 289,55 m n. m. Celá 

hráz je tvořena z levobřežního bloku, tří bloků přelivů se čtyřmi pilíři, 

elektrárenského bloku a pravobřežního bloku. Spotřebovalo se na ni 20 000 m³ 

betonu. V druhé polovině 90. let minulého století došlo ke generální opravě VD. 

Hydroelektrárna je umístěna na pravé straně hráze, v samostatném bloku, a je 

osazena prototypovou přímoproudou Kaplanovou turbínou. I hydroelektrárna byla 

v roce 2002 opravena. Dnes je vybavena nejmodernějším řídícím systémem a 

snese v tomto směru srovnání s evropskou špičkou v oboru [3, 25]. 

Z turistického hlediska je nejzajímavější královské město Kadaň, přímo 

nad VD se nachází národní kulturní památka Františkánský klášter s kostelem 

Čtrnácti svatých pomocníků. Ve městě je i muzeum nebo také kostel Stětí sv. 

Jana Křtitele. Krásnou přírodní památkou je i Želinský meandr, který se nachází 

přibližně 4 km pod hrází. 

 

 

Obrázek 3 - VD Kadaň (Zdroj: vlastní) 
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2.3 Vodní dílo Nechranice 

Třetí a také poslední přehrada na řece Ohři. VD leží přibližně v polovině 

toku řeky, nachází se v okrese Chomutov mezi městy Chomutov, Kadaň a Žatec, 

v Ústeckém kraji. 

Přehrada je nejdelší hrází ve střední Evropě, měří 3 280 m. Svým objem 

9,5 mil. m³ se řadí mezi největší evropské sypané hráze. Také je největší hrází na 

řece Ohři, stala se nejoblíbenějším místem pro windsurfing v České republice. 

Vystavěna je na nejnevhodnějším místě z geologického hlediska, ale na 

nejvhodnějším z hlediska objemu nádrže [3, 26]. 

Výstavba VD Nechranice probíhala od ledna 1961 do prosince 1968, první 

napouštění začalo 5.10. 1967. Hráz je vysoká 47,5 m a v koruně na kótě 274,5 m 

n. m. její délka je 3280 m a šířka je 9 m. Na koruně hráze je mohutný vlnolam, 

v patě je hráz široká až 800 m. Podloží je utěsněno jílobetonovou těsnící stěnou 

až do hloubky 31 m. Návodní svah hráze je opevněn na místě betonovaným 

ochranným pláštěm s dilatačními spárami vyplněnými pórobetonem. To bylo 

příčinou poruch na návodním líci. Oprava se realizovala v letech 1998 – 2004. 

Celkový objem nádrže je 287,6 mil. m³ při zatopené ploše 13,38 km² [3, 26].  

Věžový sdružený objekt stojí u návodní paty hráze v pravé části nádrže, 

v nejhlubším místě [3]. Ve spodní části jsou uloženy dvě Kaplanovy turbíny a 

v horní části se nachází technické zázemí elektrárny a velín [3, 26]. 

Hlavním účelem této stavby bylo zajištění dostatečného množství vody pro 

zemědělství a průmysl, přes tento důležitý důvod se zapomnělo na 

protipovodňovou ochranu. Toto nedopatření se vyřešilo až rekonstrukcí 

bezpečnostního přelivu v letech 2003 – 2004. Dnes je hlavním účelem VD 

zlepšování průtoků pod hrází pro odběr vody, hlavně pro průmysl, energetiku a už 

jen částečně pro zemědělství [3, 26]. 
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Obrázek 4 - VD Nechranice (Zdroj: vlastní) 

Nechranice jsou rekreačně velmi zajímavé, je zde veliké sportovní vyžití 

windsurfing - mezinárodní závody, jachting, potápění, cyklistika. Slouží také 

k chovu ryb, to vede ke sportovnímu rybolovu.  
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3 VÝZNAM ŘEKY OHŘE PRO TURISTIKU 

Třetí kapitola této práce se zabývá turisticky atraktivními místy v okolí 

řeky. Část je věnovaná vodáctví, část přírodním zajímavostem a technickým 

památkám, poslední je určena pro pěší turistiku a cyklistické trasy. 

3.1 Vodáctví 

Vodáctví je v Čechách velmi oblíbené, má zde hojné zastoupení a velkou 

tradici. Počátky se datují do druhé poloviny 19. století. I řeka Ohře je často 

využívána vodáky. Nejvíce se využívá horní a střední tok, protože v této části jsou 

nejpříznivější podmínky pro vodáky. Příznivé podmínky pro splavnost ovlivňují dvě 

vodní díla. První je vodní nádrž Skalka, která je v této práci popsána a vodní dílo 

Jesenice na říčce Odravě. Sjízdnost řeky je celoroční, Ohře se řadí k řekám 

s vyšším průtokem, přesto je vhodné sjízdnost řeky zkontrolovat. Údaje jsou 

uvedeny na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu 

nebo stránkách Povodí Ohře [13]. 

Ohře je vhodná pro širokou veřejnost. Její obtížnost je velmi rozmanitá. 

Vhodná je pro začátečníky i pokročilé. Umožňuje splouvání sportovního i 

adrenalinového charakteru, včetně raftingu, stejně jako běžné turistické splouvání. 

Začátečníci ocení horní tok řeky, protože zde převažuje mírný proud s občasnými 

lehkými peřejemi. Střední část už vyniká rychle tekoucí vodou s obtížnějšími 

peřejnatými úseky, včetně pověstné peřeje Hubertus – uměle zúžené koryto řeky, 

kde od 70. let 20. století trénují slalomáři, jedná se o cvičnou peřej [13]. 

Na řece Ohři se vodáci setkají s různými druhy jezů. Některé jsou velmi 

nebezpečné, jiné jsou méně nebezpečné. Prvním typem jezu je jez s kolmým 

profilem, ten se řadí mezi nejvíce nebezpečné. Tento typ jezu se nachází u 

Kynšperka nad Ohří a také v Klášterci nad Ohří. Dalším nebezpečným typem jsou 

jezy s profilem ve tvaru paraboly, který najdeme u Černého mlýna, Želiny a druhý 

jez v Kadani, nejhůře proslulé jsou jezy u Karlových Varů – Tuhnice a Radošov. 

V jejich specifickém podjezí se vytváří vodní válce, jejichž síla i délka se zvyšuje 

se stoupajícím průtokem a voda se vrací zpět pod přepad. Méně nebezpečné jsou 
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jezy se šikmým profilem. V jejich podjezí nebývají zpětné proudy tak silné. Tyto 

jezy jsou u Královského Poříčí, u Dubiny, u Pernštejna a patří sem i první jez 

v Kadani [13]. 

Sjíždění řeky Ohře se zpravidla dělí na deset úseků. Začátek plavby je 

určen v Chebu, ale většina vodáků začíná v Tršnici nebo Lokti. Z Chebu se po 

řece ujede necelých 5 km do Tršnice. Krádce po vyplutí se objeví nízký kamenný 

práh, poté se podpluje železniční viadukt a pokračuje se až k dvojitému meandru, 

za ním se řeka rozšiřuje a za druhým meandrem se nachází první jez. Zde začíná 

vodácká stezka. Po překonání jezu – přenesení lodí, se pokračuje v jízdě a míjí se 

Tršnice, za nimi se nachází první tábořiště a přibližně po 800 m je druhé tábořiště, 

a to v Nebanicích [13].  

Druhý úsek začíná v Tršnicích a končí v Kynšperku nad Ohří. Úsek je 

dlouhý 16,6 km charakter řeky ani krajiny se na začátku plavby nemění. Po cestě 

se do řeky Ohře vlévá říčka Odrava a za tímto soutokem se koryto řeky rozšiřuje a 

přibližuje k prvnímu lesu. Mezi stromy se objeví zrekonstruované budovy zámku a 

bývalého mlýna – možnost prohlídky zámku Mostov s muzeem porcelánu. Plavba 

pokračuje mimo regulovanou část toku. Řeka až do Kynšperka nad Ohří 

meandruje v širokém korytě. Zde se nachází mnoho ostrovů a slepých ramen. 

Ohře v oblasti má téměř nehybný proud. Na okraji města Kynšperka nad Ohří je 

nesjízdný jez a u něj tábořiště [13].  

Třetí úsek, který končí v Královském Poříčí má délku 19,2 km. Od jezu 

v Kynšperku nad Ohří se řeka zařezává do mírného údolí, zrychluje a začínají se 

objevovat první malé peřeje. Po několika kilometrech jízdy se objeví jez Šabina – 

první sjízdný jez, a několik ostrovů. Další část řeky se opět zařezává do údolí a 

tvoří vysoké břehy. Přibližně po 2 km je vybudován jez Černý mlýn, je velmi 

nebezpečný, proto nesjízdný. Pod jezem se koryto Ohře zužuje. Mezi Tisovou a 

Sokolovem řeku obklopují povrchové doly, které z řeky nejsou vidět. Upozorňuje 

na ně potrubí a mohutný dopravník uhlí – křižují řeku. Před Královským Poříčím je 

jeden z dalších nesjízdných jezů. Tábořiště pro vodáky je přímo v obci [12, 13]. 

Čtvrtý úsek je jeden z kratších, měří jen 9,4 km a končí ve městě Loket. 

Pod Královským Poříčím Ohře vtéká do hlubokého údolí, na obou stranách řeky 
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jsou jeskyně. Řeka postupně zpomaluje, v Lokti je klidná a téměř bez proudu. Brzy 

se objevuje první jez, jehož sjíždění je velmi riskantní, proto se jeho sjíždění 

nedoporučuje. Jen několik metrů za prvním jezem, se nachází jez druhý, který je 

pro zkušené vodáky sjízdný za vyššího stavu vody. Za ním se vytvářejí menší 

peřejky, po 700 m je vodácké tábořiště [12, 13]. 

Pátá část plavby po Ohři končí po ujetí 13,8 km v Karlových Varech. 

Plavba pod Loktem pokračuje říčním údolím, kde se objevují balvany, ostrovy, 

mírné peřeje a levobřežní skály. Údolí je zahrnuto do CHKO Slavkovský les. 

Během plavby se míjí Svatošské skály. Když řeka opustí skalní stěny, její rychlost 

se zvyšuje, i zde se nacházejí balvany a dlouhá peřej. Po necelém kilometru se 

řeka rozšiřuje a vtéká do Karlovarské kotliny. Před obcí Tašovice se nachází 

rozsáhlá mělčina. Na řece v místní části Karlových Varů – Tuchnice je jeden 

z nejnebezpečnějších jezů v České republice. Za jezem je velký meandr s krátkou 

peřejkou a vodácké tábořiště. Při pokračování v plavbě se objeví další jez U 

Solivárny, který je s opatrností a zkušenostmi sjízdný. Pod ním opět řeka nabírá 

na rychlosti. Po krátkém úseku zpomaluje a objevuje se táhlá peřej. Ohře už je ve 

středním toku, postupně zrychluje a objevují se balvany v řečišti. Řeka má větší 

spát, objevují se náročnější dlouhé kamenité peřeje [12, 13]. 

Šestý úsek je 12,9 km dlouhý a končí v Dubině. Je to vodácky 

nejpřitažlivější úsek. Střední část toku je plná balvanů, ostrovů a peřejí. Právě na 

tomto úseku několik kilometrů od Karlových Varů se nachází nejznámější peřej na 

řece Ohři, a to peřej Hubertus, měřící skoro 100 m. Ohře opouští zbytky 

zalesněného masivu Slavkovského lesa a přibližuje se k vrchům Doupovských 

hor. Řeka vtéká do obce Dubina, kde se nachází další vodácké tábořiště [13]. 

Sedmý úsek začíná jezem pod Dubinou, který je sjízdný jen za příznivých 

podmínek a s velikou opatrností. Úsek končí po 12 km v obci Vojkovice. Během 

plavby se absolvují asi čtyři peřeje, tok řeky je zde pomalý. Plavba pokračuje obcí 

Kyselka, kde se míjí ruiny bývalých lázeňských budov. Možnost ochutnávky 

Ottova pramene. Po cestě jsou tři náročnější adrenalinové peřeje, řeka v této 

oblasti má poměrně rychlý proud až do obce Radošov, ve které se podpluje krytý 

dřevěný most až k Radošovskému jezu, také jeden z nejnebezpečnějších jezů. 
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Ohře za Radošovem vytváří mohutný a nepravidelný meandr, teče převážně 

zalesněným údolím. Než vteče do obce Velichov míjí protáhlé ostrovy, i na tomto 

úseku se nachází několik peřejí, ale v obci je už řeka klidná a pomalá. Po několika 

metrech se objevuje dlouhá a obtížná peřej, která začíná 120 m kamenitým 

úsekem v nálevkovitě se zužujícím řečišti, po zklidnění vrcholí 70 m ještě 

náročnější peřejnatou partií s balvany. Zbytek cesty do Vojkovic řeka teče mírně 

zploštělým údolím, vytváří meandry a přepadá přes mírnější peřeje [13]. 

Osmá část plavby po řece končí po 18,6 km ve městě Klášterec nad Ohří. 

Řeka v tomto úseku má stejný charakter, jako už několik kilometrů ve středním 

toku. Přibližně 1 km za Stráží nad Ohří se nachází kamenitý stupeň – umělá hráz 

z lomového kamene. Po cestě se střídají lehčí a těžší peřeje až k obnovenému 

jezu pod Pernštejnem. Překonání jezu je náročné – vhodné podmínky a 

zkušenosti. Než se řeka dostane do obce Kotvina čeká jí poslední větší peřej, 

která se v obci mění na menší peřejky. Právě zde končí vodácky nejatraktivnější 

úsek středního toku řeky Ohře. Voda do Klášterce nad Ohří je klidná a pomalá 

[13]. 

V devátém úseku se pluje z Klášterce nad Ohří do Kadaně a do loděnice, 

délka úseku je 5,2 km. Něž vodáci doplují ke kláštereckému jezu, nabízí se jim 

možnost ukončení plavby přímo v přístavišti s výstupním molem. I tento jez na 

Ohři se řadí k životu nebezpečným. Pod jezem čeká mírnější peřej, protáhlý ostrov 

a rychlejší proud, který se postupně zpomaluje. Zbytek cesty do Kadaně se střídají 

malé peřejky a klidná, stojatá voda [13].  

Poslední část plavby končí ve Vikleticích po 15,4 km. Začátek plavby je 

krátký, brzy se musí lodě přenášet přes kadaňskou přehradu. Pod přehradou je 

stojatá voda, ale zanedlouho se objeví první jez v Kadani, který je za příznivého 

stavu vody sjízdný. K druhému jezu je voda klidná a stojatá. Druhý jez v Kadani, u 

ruiny bývalého mlýna, je další nesjízdný. Jen kousek za městem se nachází 

poslední opět nesjízdný jez, a to želinský. Pod ním je krátká peřej, řeka se 

zařezává do hlubokého údolí – Želinský meandr. V zalesněném meandru je ještě 

několik peřejek. Plavba končí až připlutím na Necharnickou přehradu, výstup je 

možný v obci Poláky nebo ve Vikletickém autokempu [12, 13].  



Jana Fišerová: Řeka Ohře pohledem turisty 

2013 13 

Vodáctví na řece Ohři je velmi zajímavé, protože nabízí mnoho krásných 

míst k poznání. Od úžasné krajiny kolem řeky, přes zajímavé stavby, historická 

města, muzea až po zříceniny hradů.  

 

Obrázek 5 - Ohře v Kadani (Zdroj: vlastní) 

3.2 Přírodní zajímavosti 

Tato kapitola poukazuje na krásy přírody v blízkosti řeky Ohře, upozorňuje 

na vybrané chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, památky a jejich využití 

z pohledu turisty.  

3.2.1 CHKO Slavkovský les  

Tato chráněná krajinná oblast, která se nachází mezi trojúhelníkem 

lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, byla 

vyhlášená 3.5. 1974. Její rozloha činí přibližně 610 km². Na této ploše se nachází 

dvě národní přírodní rezervace, tři národní přírodní památky, deset přírodních 

rezervací a čtrnáct přírodních památek. Oblast zasahuje nad tachovskou brázdu, 

Chebskou a Sokolovskou pánev a na východní straně přechází do Tepelské 

plošiny. Nejvyššími body CHKO jsou Lesný – 983 m n. m. a Lysina – 982 m n. m. 

Významnou součástí jsou rozlehlá rašeliniště, které se nacházejí v jihozápadní 

části Slavkovského lesa. Díky tomu příznivě ovlivňují vodní režim svého okolí. 

Ochrannou míst, kde se tvoří minerální prameny, se CHKO Slavkovský les 

odlišuje od jiných chráněných oblastí. V oblasti je množství chráněných rostlin – 
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masožravka rosnatka okrouhlolistá, rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá nebo 

vzácné hadcové sleziníky. Vyskytuje se zde také jelen evropský, čáp černý, sysel 

obecný [9, 29]. 

Historie osídlení Slavkovského lesa souvisí s rozvojem hornictví. Největší 

rozvoj těžby cínu zde byl v letech 1500 – 1650. V 16. století byla tato oblast 

známá i Benátčanům italským prospektorům, kteří zde hledali drahé kovy, 

minerály a sklářské suroviny. Právě podle nich je pojmenovaná naučná stezka, 

která vede podél těchto štol [9, 29]. 

Na počátku 20. století byla tato oblast objevena i pro turistický ruch. S tím 

to rozvojem jsou spojené i rozhledny. V roce 1932 by la na vrchu Chrudim 

vybudovaná první rozhledna a o tři roky později, dodnes stojící rozhledna na 

Krásenském vrchu [9, 29]. 

V CHKO Slavkovský les je několik naučných stezek, ale většina se jich 

nachází u Lázní Kynžvart a Mariánských Lázní. Jediná naučná stezka, která se 

nachází v blízkosti CHKO je naučná stezka Doubí – Svatošské skály. Stezka vede 

od Doubí, část Karlových Varů, po cestě jsou k vidění štoly Benátčanů, Puklinový 

pramen, Svatošské skály, pramen Horčička, bývalá cínová štola a Smírčí kříž u 

samoty Vildenava, stezka končí v obci Hory. Uvedená naučná stezka je lehké 

obtížnosti, vhodná pro pěší turistiku, cykloturistiku, ale i pro hendikepované – 

vozíčkáře [9, 29]. 

3.2.2 Svatošské skály 

Sklaní město, které je chráněné, jako přírodní rezervace už od roku 1933. 

Jedná se o žulové skalní věže na levém břehu řeky Ohře. Řeka si v těchto 

místech prorazila cestu žulovým masivem. Vytvořila zde hluboký kaňon a erozní 

žulové stěny. Skály vznikly rozpadem skalní stěny podle systému puklin 

v jednotlivé pilíře a bloky [7, 8]. 

K jejich tvarům se vztahují i dvě pověsti, každá z nich končí zkameněním 

svatebčanů. Možná proto jsou skály takto pojmenované – kapucín, ministranti, 

nevěsta, ženich, páter, svědkové, muzikanti, tchán, tchyně a poslední je zámek. 
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Skály svým vzhledem byly vždy obdivovány a inspirovali mnohé umělce – Johann 

Wolfgang von Goethe, bratři Grimmové, Vilém Mrštík [7, 8].  

 

Obrázek 6 - Svatošské skály (Zdroj: [7]) 

Tyto skály lze spatři po turistické cestě z Lokte, podél řeky Ohře, směrem 

na Karlovy Vary. Turistická cesta je značená modrou barvou, přímo u Lokte se 

nachází památné břečťany, pak se připojuje k naučné stezce Doubí – Svatošské 

skály a těsně před nimi se stezka rozpojuje, ke skalám pokračuje modrá cesta. 

Druhou možností, vhodná pro vodáky, je plavba po řece. Pod skalami vede přes 

řeku lávka zavěšená na lanech, která turisty dovede do restaurace. Vedle se 

nachází horolezecká škola, protože Svatoušské skály prošly kompletním čistěním 

všech ploch jsou zde ideální podmínky pro horolezce. 

3.2.3 Körnerův dub 

Kolem zámku v Dalovicích, v Karlových Varech, se rozkládá přírodně 

krajinářský park. Právě zde je krásný dub letní, který byl 1.3. 1981 vyhlášen 

památným stromem. Stáří dubu se lišší podle zdrojů informací od 700 let po 1000 

let. Obvod jeho kmene je 888 m strom dosahuje do výšky 20 m [5, 8, 23]. 

Strom je pojmenován po německém romantickém básníkovi Theodoru 

Könerovi, který dub opěvoval, společně s dalšími čtyřmi duby v parku, ve svých 

básních při návštěvě Karlových Varů v roce 1810 [5, 8]. 
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Dub má mohutný kmen s centrální dutinou, z jeho koruny zůstaly dvě 

hlavní větve, které jsou zajištěné vázáním. Jeho celkový stav je dobrý, jako jediný 

z pěti dubů přežil dodnes [5].  

V okolí Karlových Varů je ještě několik dalších památných stromů, 

Dvořákův platan a největší karlovarský jírovec v Dvořákových sadech, Buk u Harta 

v Drahovicích, Buky v Sedlečku, Popovské lípy u Jáchymova, které může každý 

turista navštívit [5, 8]. 

3.2.4 Úhošť 

V severních Čechách, konkrétně v Ústeckém kraji, na úpatí Krušných hor, 

nad řekou Ohře, 2,5 km jihozápadně od města Kadaň se rozprostírá stolová hora 

Úhošť. Tabulovitá hora leží na okraji mohutného stratovulkánu, Doupovských hor, 

z období třetihor. Postupem času byla od tohoto vulkánu oddělena erozí. 

V současnosti působí, jako samostatná jednotka. Rozloha planiny na vrcholu hory 

je asi 115 ha [4]. 

 

      Obrázek 7 - Stolová hora Úhošť (Zdroj: vlastní) 

Pro hojný výskyt chráněných rostlin byla lokalita Úhošť dne 4. října 1974 

vyhlášena Národní přírodní rezervací. Jedním z dalších důvodů začlenění do 

ochranného pásma byla i jedinečnost geologické stavby a rostlinných 

společenstev na plošině a svazích hory. Nachází se zde více, jak 500 druhů

převážně teplomilných rostlin a v období hnízdění horu navštěvují vzácné druhy 

ptactva. 
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Na horu se dostaneme třemi přístupovými trasami – od Úhošťan, Brodců a 

od Pokutic. Směrem od Pokutic je cesta nejkratší, ale na výstup nejnáročnější, 

naopak jižně od Brodců vede asi nejstarší komunikace, která pravděpodobně při 

osídlování hory sloužila k potřebám jejích dávných obyvatel. Cestu na vrchol 

lemují informační tabule. 

3.2.5 Želinský meandr 

Přírodní památka dlouhá 5 km byla vyhlášena v roce 1992. Jedná se o 

údolí mezi Želinou u Kadaně a Nechranickou přehradou, výměra území je 174,47 

ha. Želinský meandr je poslední zachovalá ukázka původního charakteru střední 

Ohře. Je to hluboce zaříznuté údolí meandrující řeky. Místo je geologicky i 

geomorfologicky významné. V této oblasti žije řada chráněných druhů živočichů – 

ještěrka zelená, užovka podplamatá, ledňáček říční nebo také vydra říční. Jsou 

zde i rostliny chráněné státem – koniklec luční český, tařice skalní, bělozářka 

liliovitá [6]. 

Místo má okouzlující atmosféru, je v hodné pro klidné procházky a 

odpočinek v přírodě. Tekoucí voda, množství stromů, keřů a významných rostlin 

jsou úžasné k relaxaci. Oblast je vhodná také k pozorování vzácných živočichů. 

Nejjednodušší cesta k této části řeky vede přímo z města Kadaně po 

naučné stezce Údolím Ohře, druhou možností je vydat se z Kadaně směrem na 

Žatec, po několika kilometrech ve vesničce Rokle odbočit na vesničku Hradec, 

která se nachází jen několik metrů od meandru. V Hradci je možné ubytování 

v kempu – chatky, stany, karavany. Kemp je otevřený po celý rok. Zde je krásný 

čistý rybník, který slouží ke koupání i k rybolovu. 

3.2.6 Oldřichův dub v Peruci 

Tento krásný dub letní, je jedním z nejstarších stromů v České Republice. 

Jeho stáří se odhaduje na 1000 let. Dub byl 1.10. 1989 prohlášen za památný 

strom [22]. Výška stromu je 31 m. Obvod dubu byl, v roce 2002, změřen na 760 

cm. Oldřichův dub nalezneme v obci Peruc, která leží několik kilometrů východně 

od Loun [5]. Oldřichův dub je součástí naučné stezky Perucko. 
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Mohutnými kořeny zpevňuje břeh a drží se na svahu. Má veliký dutý kmen 

s boulemi a suky, je mírně nakloněn k potůčku. Větví se ve výšce 5 m, jeho koruna 

je široká 16 m. Dub několikrát vyhořel, ale pokaždé přežil, dnes je pravidelně 

ošetřován odstraňováním suchých větví a pomocí bezpečnostní vazby [5]. 

Nejzajímavější na Oldřichově dubu je jeho spojení s českými dějinami. 

Podle pověsti zde kníže Oldřich potkal půvabnou, prostou a pravděpodobně i 

vdanou ženu Boženu, která u studánky prala prádlo. Kníže Oldřich pojal Boženu 

za svou ženu a narodil se jim pozdější kníže Břetislav, který unesl Jitku, dceru 

vládnoucího markraběte Jindřicha, a vzal si ji za ženu. Vymírající přemyslovský 

rod tak pokračoval a prodloužil svou vládu až do roku 1306 [5]. 

3.3 Technické památky 

Část věnovaná technickým památkám poukazuje na vybrané památky 

v blízkosti řeky Ohře a nabízí typy na návštěvu těchto památek. 

3.3.1 Karlovy Vary  

Karlovy Vary jsou statutárním městem v západních Čechách. Jsou jedním 

z nejznámějších lázeňských měst, které podle pověsti nechal postavit Karel IV., 

když zde náhodou objevil termální pramen. Město má světový unikát v počtu 

léčivých pramenů – na 7 kolonádách 15 pramenů. Do podvědomí lidí se město 

dostalo také světově známým filmovým festivalem, který se zde každý rok koná 

[19].  

V Karlových Varech nalezneme veliké množství technických památek. 

Nejznámější z nich je jistě Vřídlo a Vřídelní kolonáda.  

Vřídlo je gejzír minerální vody o teplotě 73°C. Tento pramen je dnes 

jediným, který se používá ke koupelím, jeho využití je i při pitné kůře. Voda je zde 

schopna díky tlaku vystříknout až do výšky 12 m. první zprávy o Vřídle pocházejí 

ze 16. století. Pramen v průběhu času zakrývalo několik staveb – barokního nebo 

empírového slohu. Hlavním účelem bylo odpařování vřídelní soli. Dnešní podoba 

stavby, která obklopuje gejzír, vznikla v 70. letech 20. století. Byla postavena ve 
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funkcionalistickém slohu, architektem Jaroslavem Otrubou. V prostoru kolonády se 

nachází pět nádob s vřídelní vodou a teplotách 72, 57 a 41°C. Průměrná hodnota 

minerální vody, kterou vřídlo vydá za minutu je 2000 l a zásobuje tím čtrnáct 

lázeňských provozů. Pod podlahou kolonády je místo, které slouží k čerpání 

rozvodu a tepelné regulaci vody. V dochované staré části vřídelného podzemí jsou 

relikty suterénu litinové kolonády. Zde je zpřístupněna exkurzní trasa [14, 15, 16, 

19]. 

 

        Obrázek 8 - Pramen Vřídlo (Zdroj: vlastní)

Toto velmi atraktivní místo pro turisty je otevřeno ve všední den od 9.00 

do 17.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 17.00 hodin.  

Další technickou památkou v Karlových Varech, která nesmí být 

opomíjena je lanovka Imperial. Stala se ideálním prostředkem hromadné dopravy.  

Podzemní lanová dráha Imperial je nejstarší tohoto typu v Evropě. 

Jednokolejná dráha začíná svou trasu u Divadelního náměstí a směřuje na výšinu 

u Helenina dvora – místo, kde byl postaven hotel Imperial. Délka lanovky je 127 

m, rozchod kolejí je 1000 mm. Lanovka na trase překonává výškový rozdíl 54 m. 

Je složena ze dvou vozů zavěšených na laně, které je poháněno ze strojovny 

v horní stanici. Vozy se míjejí v rozšířené části tunelu na Abtově výhybce – 
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speciální výhybka bez pohybujících částí. Lanovku nechal vybudovat bankéř a 

podnikatel Alfred Schwalb, protože nechtěl bourat existující stavby nechal ji umístit 

do tunelu. Projekt vypracoval švýcarský inženýr Emil Strub v letech 1858 – 1909 a 

stavbu provedla firma Julius Kubíček. Doprava lanovky Imperial byla zahájena 

18. května 1907, lanovka služila i přepravě materiálu při výstavbě hotelu Imperial. 

V roce 1961 byly vyměněni staré dřevěné vozy s otevřenými plošinami za nové 

uzavřené a celokovové kabinky. V roce 1987 se po několika rekonstrukcích 

lanovka opět rozjela a jezdí dodnes každý den v 15 minutových intervalech [17, 

18].  

 

Obrázek 9 - Lanovka Imperial (Zdroj: vlastní) 

Třetí vybranou technickou památkou z Karlových Varů je rozhledna a 

lanovka Diana.  

Nachází se jen několik metrů od Grandhotelu Pupp, na Výšině přátelství. 

Na tomto kopci vedla neudržovaná cesta, po které se kdysi sváželo dřevo. Krásný 

výhled do okolí jako první objevil V. Drumm, se svým strýcem Augustem 

Leopoldem Stöharou postupně prosekali cestu na vrchol a zřídili zde vyhlídku a 

odpočívadla. Po nich kronikář Rudolf Mannl nechal na vrchol umístit tabuli 

s nápisem Výšina přátelství. Až do počátku 20. století museli návštěvníci 

překonávat strmý kopec. Odsouhlasení stavby lanové dráhy, rozhledny a dalších 
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budov proběhlo v roce 1909. lanovka má tři stanice – spodní Stará louka, 

mezistanice Jelení skok a vrchní stanice Diana. Jízdní pozemní lanová dráha 

poprvé vyjela 5. srpna 1912, je dílem vídeňské firmy Leo Arnoldi a v minulém roce 

oslavila sté narozeniny. Více jak 50 let po dráze jezdily dřevěné otevřené vagóny. 

Celokovové kryté vozy zde začaly vozit turisty na vyhlídku v roce 1965, avšak 

vydržely zde pouhých 16 let. Od konce roku 1988 jsou zde nové vagóny. Po 

jednokolejové trati, která vede táhlým obloukem, jezdí kyvadlově vagóny, každý 

den v rozmezí 15 minut. Dráha je v polovině opatřena Abtovou výhybkou, její 

celková délka je 437 m [17, 18, 27, 30]. 

 

Obrázek 10 - Lanová dráha Diana (Zdroj: vlastní)

Rozhledna Diana na Výšině přátelství stojí od 

roku 1914, její jméno se několikrát změnilo. Jmenovala se podle Hanse Kulicha v 

období první republiky a po roce 1945 se přejmenovala na Benešovu rozhlednu. 

Jedná se o mohutnou kamennou čtyřbokou věž, postavenou v historizujícím 

alpském slohu. Základ rozhledny je na hranolovém podstavci. Její výška dosahuje 

40 m, horní část je tvořena dřevěným altánem s jehlancovitou střechou a slouží 

jako vyhlídka. Dříve byla vybavena elektronickou zdviží, dnes se zde nachází 

výtah. Možnost výstupu na vyhlídku je i po 150 schodech stáčejících se proti 

chodu hodinových ručiček. Rozhledna byla v letech 1994 – 1997 celkově 
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zrekonstruována. Z rozhledny je krásná vyhlídka na město, jeho lázeňskou část, 

na Grandhotel Pupp, na vrcholky Krušných hor, na Doupovské hory i na CHKO 

Slavkovský les [17, 18].  

3.3.2 Radošovský most  

Krásný dřevěný krytý most přes řeku Ohři se nachází v malé vesničce 

Radošov, přibližně 5 km od města Ostrov. Tato technická památka se nachází na 

staré zemské cestě, která spojovala Prahu s Chebem. Most zde stál už ve 14. 

století. Privilegium pro stavbu mostu udělil Karel IV. městu Ostrov už 16. dubna 

1364. Radošovský most neměl mnoho štěstí, protože musel být mnohokrát 

obnovován, opravován a znovu stavěn. V roce 1567 most shořel, a o 70 let 

později, tedy v roce 1639 ho strhli Švédové. Po necelých čtyřiceti letech ho strhla 

velká voda. Znovu měl být obnoven v letech 1709 – 1731, tehdy se jednalo o 

dřevěnou sroubenou konstrukci. Ani v 18. století nezůstal Radošovský most bez 

ničení. Už v roce 1742 most spálili Francouzi, jeho další stavby trvala 2 roky. Za 

20 let po opravě mu uškodil pohyb ledu, musel být znovu opraven [10]. 

 

Obrázek 11 - Radošovský most (Zdroj: vlastní)

V 60. letech 19. století byl dřevěný most opět celý krytý. V letech 1979 – 

1980 došlo k celkové rekonstrukci Radošovského mostu. Nezjištěný pachatel 18. 

července 1986 most zapálil, zachovali se jen dva kamenné pilíře a dvě břehové 

opěry. Základní kámen obnovy Radošovského mostu byl položen 9. července 

2001, podle dochované historické dokumentace. Most byl 17. října 2003 uveden 

do provozu, dnes přes něj jezdí obyvatelé z blízkého okolí a je hojně využíván. 
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Dnešní podoba je stejná jako před požárem v roce 1986. Jeho celková délka je 47 

m. Oprava vyšla na 16,8 mil. korun. Snad už to byla poslední oprava a tento most 

bude všem sloužit bez větších potíží ještě mnoho let [10]. 

Most je technickou památkou, kterou si mohou prohlédnout vodáci, ale i 

ostatní turisti. Jeho výhodou je bezplatný vstup a žádná časová omezení při 

návštěvě. 

3.3.3 Archeologický skanzen Březno u Loun 

Skanzen vznikl z dlouhodobého archeologického experimentu, který 

probíhal na březenském nalezišti od poloviny padesátých let. Jedná se o soubor 

pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení. Nejvíce prací 

zde probíhalo v osmdesátých a na počátku devadesátých let. Nyní je skanzen 

součástí Okresního muzea v Lounech [20]. 

Ve skanzenu je možno vidět několik staveb – dlouhý dům z mladší doby 

kamenné, slovanskou chatu, germánskou chatu, roubenou slovanskou chatu, 

nebo také dvě zásobní obilné jámy či slovanskou hrnčířskou pec [20].  

Dlouhý dům z období kultury s vypíchanou keramikou, tedy přibližně 4000 

let př. Kr., s kůlovou konstrukcí, má tvar lichoběžníku. Užší strana je obrácena 

k severu, proti proudu větru. Boční stěny otesané z fošen pokrývá silná vrstva 

mazancové omítky – hlína promíchaná s řezanou slámou a travinami. Čelní stěna

je tvořena výpletem ze silných prutů. Střecha dlouhého domu se mírně sklání 

k zadní straně a je tvořena rákosovými došky. Uvnitř dlouhého domu se nachází 

otevřené ohniště a vestavěné odkládací patro [20]. 

Germánská chata, která byla původně postavena v 6. století našeho 

letopočtu, má obdélný tvar a kůlovou konstrukci. Střechu má také krytou 

rákosovými došky. Stěny této chaty jsou stejně jako v dlouhém domě tvořeny 

otesanými fošnami a maznicovou omítkou. Chata má dveře, které jsou zvenčí 

ovladatelné jednoduchým klíčem. Při archeologickém výzkumu byly nalezeny sady 

tkalcovských závaží z pálené hlíny, které svědčí o výrobním charakteru chaty. 

Z tohoto důvodu zde nalezneme zrekonstruovaný jednoduchý tkalcovský stav. 
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Chata je vybavena dlabaným korytem na vodu a replikami keramických 

tkalcovských závaží [20]. 

Do svahu nad korytem potoka je umístěna slovanská hrnčířská pec z 9. 

století našeho letopočtu. Je chráněna jednoduchým přístřeškem. Na východní 

straně se nachází topeniště. Pec je opatřena komínovým otvorem, z boku pece je 

uzavíratelný otvor, který sloužil ke vkládání a vyjímání keramiky. Během 

experimentů probíhající ve skanzenu bylo v této peci vypáleno několik replik 

pravěké i slovanské keramiky. Repliky jsou k vidění v chatách [20]. 

Expozice ve skanzenu je rozdělena na dvě hlavní části. První je starobylé 

vybavení domácností z 9. století našeho letopočtu, druhá poukazuje na život 

našich předků – obydlí a jiné stavby, výroba nástrojů, ohniště a způsoby 

rozdělávání ohně, skladování obilí. Skanzen je nachází několik kilometrů západně 

od města Loun. Je otevřen po celý rok. Jen každé pondělí je skanzen zavřený [20, 

21]. 

3.3.4 Pevnost Terezín 

Nejznámější pevnost v České republice, která se dostala do hlubšího 

povědomí lidí během 2. světové války, avšak málo se ví o původním plánu a 

potřebě výstavby této pevnosti. 

Když v roce 1740 po smrti svého otce, usedla císařovna Marie Terezie na 

habsburský trůn, začal o její trůn usilovat pruský král Fridrich II., jejich spor vyústil 

v tzv. války o rakouské dědictví. Na základě těchto bojů bylo nejvyššími místy 

habsburské říše rozhodnuto zajisti strategicky důležitou komunikaci ze Sazka na 

Prahu. Důsledkem toho bylo rozhodnutí o vybudování pevnosti v blízkosti soutoku 

Ohře s Labem u Litoměřic. Pevnost byla pojmenovaná po císařovně Marii 

Terezie – Terezín. V roce 1780 byl k projektování a řízení stavby ustanoveno 

Místní fortifikační ředitelství v Terezíně, v jehož čele stál plukovník, později 

generálmajor Karel Steinmetz [11, 28].  

Dne 10.10. 1780 byl slavnostně položen základní kámen císařem Josefem 

II. Celková opevněná plocha zabírá 398 ha, náklady se odhadují na 11 až 12 



Jana Fišerová: Řeka Ohře pohledem turisty 

2013 25 

milionů zlatých. Na stavbě se podílelo 14 tisíc lidí. Systém podzemních chodeb 

dosahuje délky 29 km. Délka pevnostního valu je 3 770 m o síle 30 m. Stavební 

práce se plně rozběhly v roce 1781 přibližně po deseti letech práce byla pevnost 

uznána, za přítomnosti hlavního projektanta a generála Karla Pellegrinyho, za 

bojeschopnou. Dokončovací práce se protáhly až do počátku 19. století. Během 

výstavby byl vybudován složitý komplex pevnostních zařízení skládající se ze tří 

částí. Hlavní pevnost na levém břehu Ohře, malé pevnosti na pravém břehu Ohře 

a opevněný prostor – horní a dolní retranchement, který je mezi malou a velkou 

pevností. Pevnost byla stavěná na volné a rovné ploše po zcela odstraněné 

předcházející vesnické zástavbě, proto byly velikosti i tvary pevnosti stavěné 

pouze pro vojenskou potřebu. Půdorys vnitřní linie – Hlavní pevnosti tvoří protáhlý 

osmiúhelník, v jehož úhlech byly vybudovány bastiony – nejdůležitější prvky 

obrany pevnosti, s rovnými boky, které svíraly pravý úhel s čárou obrany. Z těch to 

osmi bastionů byly čtyři opatřeny vnitřními kavalíry, dvoupatrové budovy sloužící 

k různým účelům jako proviantní sklady, ubytování vojáků nebo dělostřelecké 

dílny, a dva šíjovými retranchementy – zděné budovy sloužící k ubytování a jako 

sklady. Kolem této linie se rozprostírá hlavní příkop, v němž byly umístěny 

fortifikační prvky střední linie obrany. Původní opevnění se dochovalo po celém 

obvodu města. Většinu staveb tvoří režné zdivo z velkých červených cihel [11, 28].  

Důležitou součástí při obraně pevnosti byla voda, kterou bylo možné 

systémem stavidel na pouštět do pevnostních příkopů nebo také s ní chránit 

severní a jižní stranu terezínské pevnosti prostřednictvím rozsáhlých inundačních 

kotlin. Západní a východní strana nemohla být chráněna vodou, proto byla 

zabezpečena rozsáhlým systémem podzemních galerií s minami a 

odposlouchávacími chodbami [11, 28]. 

Dne 7.12. 1782 udělil císař Josef II. Terezínu status svobodného 

královského města. Pevnost Terezín nikdy nesloužila k vojenským účelům, ke 

kterým byla budována. Sloužila hlavně jako kasárna pro vojáky od dob 

habsburské monarchie až po rok 1994. Jediné přerušení bylo během 2. světové 

války [11, 28].  
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Objekt Malé pevnosti byl přeměněn na věznici pražského gestapa a 

Hlavní pevnost byla přeměněna na sklonku roku 1941 na židovské ghetto – 

během války zde zahynulo 37 000 vězňů [11, 28].  

Malá pevnost byla vyhlášena Památníkem národního utrpení a celé město 

bylo v roce 1992 vyhlášeno památnou rezervací [28].  

Pevnost Terezín je volně přístupná, jen prohlídky podzemních chodeb a 

opevnění s odborným výkladem jsou prováděny celoročně, ale na objednávku. 

3. 4 Cyklistika - Pěší turistika  

V okolí řeky Ohře je několik krásných míst, které spojují cyklotrasy nebo 

pěší turistické cesty. Častokrát se tyto cesty spojují v jednu. Horní a střední tok 

řeky je spojeno cyklistickou trasou od VD Skalka až po město Kadaň. V práci je 

zmíněn úsek z Karlových Varů do Kadaně a několik dalších. 

Turistická trasa Loket – Karlovy Vary měří 16 km a řadí se mezi středně 

obtížné. Nevytváří okruh, ale přesto je velmi zajímavá. Výchozím bodem je město 

Loket, stezka je značená modrou turistickou značkou a vede podél břehu řeky 

Ohře. Po dvou kilometrech chůze nebo jízdy se nachází bývala cínová štola,

cesta pokračuje k již několikrát zmíněným Svatošským skalám. Nedaleko od nich 

je pozůstatek kostela sv. Linharta. Po překonání několika kilometrového stoupání 

přichází odměna v podobě krásného výhledu do okolí z Vyhlídky Karla IV. – 

nejstarší rozhledna v Karlových Varech v pseudogotickém slohu z roku 1876. 

Modrá turistická značka pokračuje směrem k rozhledně Diana na Výšině 

Přátelství, z níž se sestoupí přímo do centra města. 

Druhá vybraná trasa je z Karlových Varů po naučné stezce Kyselka – 

Andělská hora. Celková délka je 33 km, trasa tvoří okruh a je poněkud obtížnější, 

tedy středně náročná, protože je zde velké převýšení. Pro méně zdatné turisty je 

vhodné zvolit opačný směr trasy. Začátek cesty je krásným údolím Ohře, poté 

začne stoupání na Andělskou horu, na jejím vrcholu se nachází zřícenina 

stejnojmenného hradu. 
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Obrázek 12 - Výhled z rozhledny Diana - Směr Slavkovský les (Zdroj: vlastní) 

Právě na tomto místě začíná naučná stezka a první informační tabule, která 

informuje o pověsti založení hradu, jeho historii a o rostlinách. Druhá informační 

tabule u Štichova mlýna se zmiňuje o historii osídlení a o živočiších, kteří se zde 

vyskytují. Pokračuje se po stezce k další tabuli o Šemnické skále, u čtvrté se 

turista dozví pověst o odchodu skřítků z tohoto kraje. Poslední zastávkou na 

naučné stezce jsou lázně Kyselka. Po silnici se pokračuje směrem k obci 

Radošov, přes obce Stráň a Bor zpět do Karlových Varů. 

Po několika kilometrech cesty z Karlových Varů se v Radošově připojí 

cyklotrasa k řece Ohři a zbylou část lemuje její břehy. Tento mnoha kilometrový 

úsek je plný zajímavých a krásných míst. Už mezi Radošovem a Velichovem se 

nacházejí dvě hradiště – hradiště Stengelbelg na vrchu Košťál a hradiště Liščí 

vrch, kde jsou nálezy z doby bronzové. Přírodní park Stráž nad Ohří je další 

lokalitou, která je vhodná i pro pěší turistiku. Ze stejnojmenné obce vedou trasy ke 

zřícenině hradu Himlštejn, který byl zřejmě vybudován v 15. století a k obci Horní 

Hrad, kde se nachází hrad Hauenštejn – ze 13. století. Podél středního toku Ohře 

je několik zřícenin hradů. Další, které je možné navštívit se nachází u obce Lužný 

směrem k obci Pernštejn, kde stojí stejnojmenná zřícenina hradu postavená 

pravděpodobně po roce 1250. Předposlední zříceninou hradu, ke kterému vedou

značené turistické cesty je hrad Šumburk, který byl postaven také v 15. století a 

nedaleko je tvrz. Před začátkem města Klášterec nad Ohří je další turistická
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trasa, která je vhodná pro pěší turistiku. Vede po červené, kolem Přírodního parku 

Mravenčák až k poslední zřícenině – hradu Egerberk a obloukem se vrací zpět 

k řece a pokračuje k Národní přírodní rezervaci Úhošť, kde se napojuje na 

naučnou stezku. Před odbočením na červenou trasu jsou Lázně Evženie 

v Klášterci nad Ohří, kde se jsou léčivé prameny – Klášterecký pramen a pramen 

Eugenie. Cyklotrasa vede přes město, kde je k vidění Muzeum českého porcelánu 

nebo klášterecký zámek. Cesta končí v Kadani na Nábřeží Maxipsa Fíka. 

Propojení těchto vzdálených měst jednou cyklistickou trasou je úžasné. Oblast je 

velmi atraktivní, zvlášť pro milovníky historie a obdivovatele zřícenin hradů, ze 

kterých je krásný výhled nejen na řeku, ale i do okolní přírody.  

Od VD Nechranice vede trasa podél břehů Ohře až do města Žatec. 

Jedná se o trasu pro pěší turistiku i pro cyklistiku. Na několika kilometrovém úseku 

je několik zámků – tři. Žádný ze zámků není přístupný. První ve Vičicích je ve 

špatném stavu – mnoho let chátrá. Zámek v Novém Sedle slouží obci jako 

mateřská škola a obřadní síň. Poslední zámek v Libočanech spravuje 

Kartografický ústav. Jiné zajímavé stavby nebo místa se na této trase 

nenacházejí. Cestu lemují pole, louky, sady a chmelnice. Končí v Žatci, kde je 

možnost navštívit žatecký pivovar, Chrám chmele a piva nebo Chmelový maják. 

Na dolním toku Ohře je minimum cyklistických tras. U obce Libochovice až 

k obci Bohušovice nad Ohří se rozkládá Přírodní park Dolní Poohří, ve kterém 

vedou jen dvě turistické trasy pro pěší. První, modrá trasa, se napojuje na 

cyklortasu, která vede z Loun podél Ohře, u obce Chrastín. Trasa pokračuje až do 

Libochovic. Druhá, červená trasa vede z Libochovic Přírodním parkem přes Budyň 

nad Ohří – přístupný hrad a muzeum, až do Doksan. Ohře se po několika 

kilometrech od konce Přírodního praku Dolní Poohří vlévá do Labe. 
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4 ZÁVĚR 

Ohře je nádherná řeka, která je důležitou součástí České republiky. Voda 

v řece je čistá, ale v určitých oblastech je nutné na to dohlížet. Některé břehy 

zanesené odpadky by mohly kazit celkový dojem. Rozmanitost okolních míst u 

řeky Ohře je opravdu veliká. Řeka teče chráněnou oblastí, historickými městy i 

místy, kde docházelo k těžbě. Turista v okolí řeky může navštívit okouzlující 

přírodu, štoly, muzea, lanovky, rozhledny, mosty, hrady, zámky, pivovary nebo 

lázně. Toto všechno souvisí s atraktivností a oblíbeností řeky. 

Vodní díla, která stojí na řece Ohři jsou její nedílnou součástí. Dobrá 

myšlenka byla využít některé přehrady i pro turistický ruch např.: VD Nechranice je 

často navštěvováno a je oblíbeným místem, zvláště pro obyvatele z blízkého okolí, 

kteří zde každoročně tráví svou letní dovolenou. 

Vodáctví na Ohři je i přes množství nebezpečných a nesjízdných jezů 

oblíbené. Podél řeky se nachází množství kempů, ale jejich kapacita neodpovídá 

návštěvnosti. Tento problém má jednoduché řešení – vybudování nových kempů. 

Příroda v okolí Ohře je také rozmanitá. Podél břehů řeky se střídají louky, 

chráněné oblasti, skály, povrchové lomy, lesy, sady i chmelnice. V její blízkosti je 

několik krásně vzrostlých památných stromů a přírodních parků. S tím souvisí i 

množství vybudovaných naučných stezek, které jsou v okolí.  

O technické památky, které jsou zmíněné v práci, je dobře pečováno. 

Všechny jsou opravené, udržované a je snadné o nich získat základní informace 

např.: o přístupnosti pro veřejnost. 

Množství turistických tras v horním a středním toku Ohře je dostačující. 

Jejich kvalita i dostupnost informací o trasách je dobrá. Na dolním toku řeky by 

bylo vhodné rozšíření pěších i cyklistických tras. Spojení města Kadaně a VD 

Nechranice by propojilo cyklistickou trasu od VD Skalka až po město Žatec. To by 

umožnilo sjízdnost řeky Ohře nejen po vodě, ale i po souši, což by upoutalo zájem 

další skupiny turistů. 
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V této práci je uvedené zjištění, že řeka Ohře je turisticky velmi 

významnou a zajímavou oblastí. Neustále dochází ke zlepšování a rozšiřování 

okolních turisticky atraktivních míst. Řeka má velkou budoucnost pro turistický 

ruch. 
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