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č. Otázka Možnosti/Nápověda Správná odpověď Širší informace Zdroj foto

1 Je pravda, že je KVK nejmenší krajem ČR?
a) ano

b) ne
b) ne

Možná si někdo může myslet, že je náš kraj nejmenším, 

ale není tomu tak. Karlovarský kraj je po Hlavním městě 

Praze a kraji Libereckém třetím nejmenším a svou 

rozlohou zaujímá 4,2 % rozlohy ČR.

www.mapy.cz

2 Kde vznikly první radonové lázně na světě?
Pro odpověď nemusíme chodit 

daleko... Stačí hodit do stroje.
v Jáchymově

No jasně, že #unas v Jáchymově! Když r. 1864 dobývali 

horníci rudu v půlkilometrové hloubce, vytryskl na dole 

Svornost silný pramen vody, který postupně zatopil 

šachtu. Desetiletí nikdo nevěděl, že to bude právě ona, 

která po objevu manželů Curieových proslaví Jáchymov 

jako město lázeňské. 

www.laznejachymov.cz

3
Která lázeňská města spojuje jedna z 10 

nejkrásnějších tras Evropy?

a) Františkovy Lázně a Karlovy Vary

b) Karlovy Vary a Mariánské Lázně

c) Mariánské Lázně a Františkovy 

Lázně

b) Karlovy Vary a 

Mariánské Lázně

Říká se jí Tepelská dráha, a to i přesto, že tato 56 km 

dlouhá romantická trat' spojuje Karlovy Vary a Mariánské 

Lázně (od roku 1898). Více jak hodinový výlet vlakem přes 

Krásný Jez, Bečov nad Teplou, Teplou nebo Ovesné 

Kladruby je plný krásných výhledů do krajiny chráněné 

oblasti Slavkovský les.

Václav Šlauf, MAFRA

4

Jak se jmenuje soubor kupeckých domů 

stojících na náměstí 2. největšího města 

Karlovarského kraje?

a) Malíček

b) Špalek

c) Špalíček

c) Špalíček

Špalíček. Tento bizarní komplex 11 domů rozdělených 

úzkou Kramářskou uličkou vyrůstal od 13. století. Původní 

dřevěné kotce nahradily kamenné stavby 

s postupnými přístavbami horních pater s hrázděnou 

konstrukcí. Z toho vyplývá i dvojí výklad vzniku názvu 

těchto domů (stavba pater na malém prostoru nebo 

řeznický špalek) ze slova Stock.

www.tic.cheb.cz

5
Jak se jmenuje nejvyšší hora Karlovarského 

kraje?

a) Boží Dar

b) Klínovec

c) Špičák

b) Klínovec

Ani Boží Dar, ani Špičák. Nejvyšší horou našeho kraje i 

kraje Ústeckého a celkově Krušných hor je Klínovec s 

výškou 1244 m. n. m. Rozhledna i hotel stojící na vrcholu 

jsou nejstaršími a nejvýše položenými budovami v 

Krušných horách. V zimě i v létě je vám 

k dispozici Skiareál Klínovec, který je opět v Kruškách 

největší.

www.klinovec.cz

6
Který z následujících hraničních přechodů v 

Karlovarském kraji NEnajdete?

a) Svatý Kříž/Waldsassen

b) Potůčky/Johanngeorgenstadt

c) Rozvadov/Waidhaus

c) Rozvadov/Waidhaus

V Karlovarském kraji nenajdete hraniční přechod 

Rozvadov/Waidhaus, který se nachází již v kraji Plzeňském 

(okres Tachov).

www.mapy.cz

7
Kde se dal v Karlovarském kraji najít 8. div 

světa?

a) v Ostrově nad Ohří

b) v Kynšperku nad Ohří
a) v Ostrově nad Ohří

V minulosti bývala zahrada ostrovského zámku 

úchvatným uměleckým dílem, které karlovarský lékař 

Michael Raphael Schmutzen ve svém spisu De Nymphis 

Carolobadensibus z roku 1662 nazval 8. divem světa. A jím 

ona nejen v Čechách, ale i celoevropském měřítku 

ve své době skutečně byla!

www.icostrov.cz

8
Poznáte, co za místo z našeho regionu se ukrývá 

na fotografii?
Kladský rybník

Věřte – nevěřte, jedná se o snímek Kladského rybníka ve 

Slavkovském lese poblíž přírodní rezervace 

a naučné stezky Kladská u Mariánských Lázní z konce 

prosince 2021, kdy došlo k pomalému tání a led klesnul 

pod hladinu rybníka. 

Miroslava Tlučhořová

9 Jsou KRASLICE obcí s rozšířenou působností?
a) ano

b) ne
a) ano

V našem kraji máme celkem 7 obcí s rozšířenou 

působností. Mezi nimi jsou právě i Kraslice. A ty další? Aš, 

Cheb, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov.

Věděli jste, že Kraslice jsou střediskem textilního průmyslu 

a sídlem firmy Amati, výrobce dechových hudebních 

nástrojů. Při firmě Amati existuje navíc střední průmyslová 

škola a střední odborné učiliště, které jsou svým 

zaměřením jediné v zemi!!!

Wikipedia.cz

10

Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Tepelské 

vrchoviny, vyhaslá sopka s nádhernou vyhlídkou 

do kraje třeba na Ovesné Kladruby, rybník 

Betlém a jednu z částí  železniční trasy KV-ML?

Nahoře i pod Podhorní Vrch

Podhorní Vrch neboli Podhora je vyhaslá sopka, 

pozůstatek alpinského vrásnění z doby 

před 30 - 60 milióny let. Najdeme zde významná rostlinná 

společenstva, díky nimž byl Podhorní vrch v roce 1997 

vyhlášen Přírodní rezervace Podhorní vrch. Naši předkové, 

žijící v této oblasti, považovali vrchol dokonce za nejvyšší 

horu Čech. 

www.navylet.cz

11 Vl:aštovka je

a) vlaštovka s překlepem

b) neinvestiční projekt, jehož cílem 

je transformace Aše

c) druh vlaštovky, kterou najdeme 

pouze v Aši        

b) neinvestiční projekt, 

jehož cílem je 

transformace Aše

Jedná se o neinvestiční projekt s plánovaným termínem 

realizace v roce 2028, jehož cílem je transformace města 

Aš, a to včetně celého širšího okolí. Je nástrojem pro 

realizaci konomických i širších společenských změn v 

souladu s transformačním plánem Karlovarského kraje. 

www.menimekraj.cz

12
Kolik se u nás v regionu nachází lokálních 

pivovarů?

   a) žádný

b) 8

c) 14

c) 14

Kynšperský Zajíc, Červený Vlk (Boží Dar), Karel IV. (KV), 

Krušnohor (Kraslice), Permon (Sokolov), Pivní Skaut 

(Cheb), Ryžovna (Boží Dar), Starý hrad (Nivy), Svatý 

Florian (Loket), Valeč, Rodinný pivovar Kronl (Mariánské 

Lázně), Rudohor (Ostrov – Dolní Žďár), Velkorybnický 

Hastrman, Zámecký pivovar Chyše

O 11 vybraných pivovarech si můžete přečíst a shlédnout 

zajímavá videa na novém webu Cesta za pivem od 

Destinační agentury Živý kraj: www.cestazapivem.cz.

Canva.com

www.cestazapivem.cz

13 Která sjezdovka je nejdelší v České republice? 5200/500
Sjezdovka Rondo 

ve skiareálu Klínovec

Jednoznačně nejdelší sjezdovkou v Česku je Rondo 

nacházející se v našem krušnohorském areálu Klínovec. 

Návštěvníkům slibuje 5 200 m dlouhou jízdu po mírném 

terénu s převýšením 500 m. 

Canva.com 

14

14. Grünská kyselka, jedna z nejznámějších 

kyselek Slavkovského lesa, je mezi širokou 

českou i zahraniční veřejností známá pod jakým 

názvem? 

a) Magnesia

b) Mattoni

c) Dobrá Voda

a) Magnesia

Věděli jste, že kombinace hadce a oxidu uhličitého je 

natolik vzácná, že ji v celé Evropě najdeme pouze #unas 

na několika málo kilometrech čtverečních Slavkovského 

lesa? A právě tam se rodí Magnesia!

www.magnesia.cz

http://www.mapy.cz/
http://www.laznejachymov.cz/
http://www.tic.cheb.cz/
http://www.klinovec.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.icostrov.cz/
http://www.navylet.cz/
http://www.menimekraj.cz/
http://www.magnesia.cz/


15

Který zámek inspiroval Karla Čapka pro napsání  

románu Krakatit a povídek Na zámku a Modrá 

chryzantéma? 

a) Zámek Kynžvart

b) Zámek Chyše

c) Zámek Bečov nad Teplou

b) Zámek Chyše

Karel Čapek pobýval v roce 1917 jako vychovatel tehdy 

13letého Prokopa Lažanského na ZÁMKU CHYŠE. Pobyt na 

zámku ovlivnil Čapka natolik, že ho promítl do několika 

svých literárních děl: románu Krakatit, povídek Na zámku 

a Modrá chryzantéma. 

www.zivykraj.cz

16

Která přehrada  slouží jako zásobárna pitné 

vody pro Karlovarsko a protipovodňová ochrana 

Karlových Varů? 

stan Stanovice

Jde o vodní nádrž sloužící jako zásobárna pitné vody pro 

Karlovarsko a protipovodňová ochrana Karlových Varů. 

Mimo jiné je vedlejším účelem přehrady výroba elektrické 

energie a při pořádání kanoistických závodů na 

Lomnickém potoku se vodou z přehrady navyšuje průtok. 

www.vodnihospodarstvi.cz

17
Poznáte, co za místo z našeho regionu se ukrývá 

za těmito piktogramy?
Ježíškova cesta

Ježíškova cesta je naučná stezka vedoucí okolím Božího 

Daru, určená hlavně pro malé i větší děti. Stezka má dva 

okruhy (velký 12,9 km a malý 5,6 km) s 15 orientačními 

tabulemi a 13 zastávkami s domky, které seznamují nejen 

s Ježíškem a jeho pomocníky, ale i s životem předků, s 

jejich tradicemi či s přírodou. 

Canva.com

18
Které z uvedených log Karlovarského kraje je to 

správné, aktuální?

Karlovarský kraj v průběhu října 2021své logo inovoval. 

Došlo k modernizaci typografie i celkovému zjednodušení 

hlavního symbolu, kterým je tryskající pramen v červeném 

a modrém barevném ladění.

www.kr-karlovarsky.cz

19
Které z následujících řemesel má  v našem kraji 

bohatou historii?

a) výroba porcelánu

b) výroba skla

c) výroba hudebních nástrojů

d) všechny odpovědi jsou správné

d) všechny odpovědi 

jsou správné

Náš regionem je skrz na skrz protkán bohatou řemeslnou 

historií! Výroba porcelánu, skla, keramiky, hudebních 

nástrojů, ale i textilní výroba. To je tradiční Karlovarský 

kraj!

Canva.com

20
Je pravda, že je Boží Dar nejvýše položeným 

městem v České republice a ve střední Evropě?

a) ano

b) ne
a) ano

Váhali jste? Není to náhodou Kvilda? Není! Nejvýše 

položeným městem v ČR a ve střední Evropě je opravdu 

Boží Dar #unas!

www.krusnohorsky.cz

21
Vznikly v roce 1793 jako první slatinné lázně 

světa. Víte, o které lázně se jedná?
Je nahý, ale zima mu není... Františkovy Lázně

Tak kdo je nahý, ale zima mu není? Přece František z 

Františkových Lázní. Právě Františkovy Lázně

jsou totiž prvními slatinnými 

lázněmi na světě!

Pixabay.com

22
Kolik míst Karlovarského kraje je celkem 

zapsáno v lukrativním seznamu Amazing Places?

a) 21

b) 8

c) 0

b) 8

V Karlovarském kraji je spousta nádherných míst. Na 

seznamu Amazing Places (2022) je jich zapsáno přesně 8: 

Olympic Palace Hotel (KV), Hotel & Café SwissHouse (ML), 

Grandhotel Pupp (KV), Luxury Spa & Medical Wellness 

Hotel Prezident (KV), Gourmet Hotel Villa Patriot (ML), 

Statek Salajna, Apartments Loket No. 59 a  No. 126 

(Loket).

www.amazingplaces.cz

23

Víte, která organizace vznikla 19. dubna 1999 

v 19:00 v salonku Smíchovského pavilónu v 

Karlových Varech?

a) Organizace Zlepši pamět'

b) MS Mensa Karlovy Vary         

c) FOKUS Karlovarský kraj z. ú.

b) MS Mensa Karlovy 

Vary

19.4.1999 v 19:00 vznikla v salonku Smíchovského 

pavilonu v Karlových Varech Místní skupina Mensa 

Karlovy Vary, která vyvíjí celou řadu aktivit. Hlavní aktivita 

je pořádání Logické olympiády, a to už od roku 2009. 

Provádí také pravidelné testování. Už jste se někdy

nechávali testovat?

Canva.com

24
Je možné najít v republice komplex podobný 

Chebským krovům?

a) ano

b) ne
b) ne

Chebské krovy. Fenomén, rarita, která svým významem 

přesahuje hranice republiky a dokonce možná i střední 

Evropy! Správná odpověď tedy byla NE, nenajdeme! 

Další TOP, NEJ, UNIKÁT našeho kraje v rámci naší země.

www.historickycheb.cz

25

Které město našeho regionu drží prvenství 

v počtu názvů různých míst a budov 

po slavném skladateli Fryderyku Chopinovi?

a) Františkovy Lázně

b) Karlovy Vary

c) Mariánské Lázně

c) Mariánské Lázně

To Mariánské Lázně se pyšní prvenstvím v počtu názvů 

různých míst podle tohoto slavného skladatele. Najdete 

zde např. ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, 

Památník Fryderyka Chopina, Chopinův kámen, Chopinův 

Dům, Chopinovi ulici, sídlo Společnosti 

Fr. Chopina, která každoročně pořádá Chopin festival.

Canva.com

26
Dokážete přiřadit čísla k názvům řek našeho 

regionu?

1 Svatava

2 Rolava

3 Střela  

Už jste zjistili, nakolik znáte #naskraj? A jeho řeky? Byla 

pro vás tato otázka oříškem nebo jste ji zvládli levou 

zadní?

www.karlovarsky-kraj.webnode.cz

27
Kolik lázeňských oplatek by se muselo položit 

vedle sebe, aby obtočily celou Zeměkouli?
Rovník = 40.075 km

225 140 449 oplatek

a k tomu necelá půlka 

ještě jedné

Jací jste počtáři? K jakému číslu jste se dobrali? My došli k 

celkovému počtu 225 140 449 oplatek a k tomu necelá 

půlka ještě jedné 😃

Tradiční Mariánskolázeňská oplatka má průměr 

17,8 cm, délku rovníku jsme počítali 40075 km.

Canva.com

www.oplatky-kolonada.cz

28 Je Vysoký kámen zříceninou hradu?
a) ano

b) ne
b) ne

Na první pohled se může zdát, že Vysoký kámen je 

zříceninou hradu. Pravdou ale je, že se jedná o přírodní 

památku zahrnutou do soustavy EU - Natura 2000. Jedná 

se o asi 300 m dlouhý kvarcitový hřeben s 10 až 20 m 

vysokými skalními věžemi a kamennými moři. Naprostá 

nádhera s úžasnou vyhlídkou.

www.itras.cz

29 Které dráze v našem regionu se říká ZLATÁ? K _ _ _ _ _ _ A
Atletická dráha na 

Krajince v Chebu

Říká se jí zlatá, protože její žlutá barva nejen na slunci září 

do dálky. Řeč je o běžecké osmidráze na atletickém 

stadionu na levém břehu řeky Ohře na Krajince v Chebu. 

Díky certifikaci světové atletické federace se zde mohou 

pořádat atletické závody první kategorie.

www.cheb.cz

30 Co se skrývá pod pojmem hlodavec z Valče?

a) fosílie třetihorního plcha 

nalezená ve Valči

b) název piva vařeného ve Valči

c) knižní sbírka hlodů z Valče

a) Fosílie třetihorního 

plcha nalezená ve Valči

Nedaleko Valče byla nalezena první fosílie savce na světě. 

Takzvaný Hlodavec z Valče, 

kterého naši předkové koncem 17. století považovali za 

důkaz biblické potopy světa, dnes patří k největším 

paleontologickým unikátům Evropy.

Canva.com

www.zamek-valec.cz

http://www.zivykraj.cz/
http://www.vodnihospodarstvi.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.krusnohorsky.cz/
http://www.amazingplaces.cz/
http://www.historickycheb.cz/
http://www.karlovarsky-kraj.webnode.cz/
http://www.itras.cz/
http://www.cheb.cz/
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Má zkratku 4K, cílí na mladé lidi, na obory 

užitečné pro náš kraj, kreativitu, zvyšuje 

předpoklady dětí a studentů pro uplatnění ve 

firmách zavádějících digitalizaci, podporuje 

ekonomickou transformaci kraje. Kdo/co je to?

a) Agentura pro kulturní a kreativní 

průmysly KvK

b) projekt v rámci transformace 

kraje

c) koordinátor aktivit v oblasti 

kulturně kreativního odvětví

a) Agentura pro kulturní 

a kreativní průmysly KvK

b) projekt v rámci 

transformace kraje

c) koordinátor aktivit v 

oblasti kulturně 

kreativního odvětví

At' už jste označili jakoukoli z nabízených, trefili jste hřebík 

na hlavičku! Všechny jsou totiž  správné.

4K aneb Agentura pro kulturní a kreativní průmysly 

Karlovarského kraje je projektem v rámci transformace 

kraje a zároveň bude i koordinátorem aktivit v oblasti 

kulturně kreativního odvětví. 

Canva.com

32

Je pravda, že název americké měny dolar vznikl 

podle mince razící se v minulosti 

v jedné z našich slavných obcí?

a) ano

b) ne
a) ano

Věděli jste, jak je to s dolary? Opravdu je jejich název 

převzatý z našeho regionu? Jistě! Podle jáchymovského 

tolaru, který se razil v královské mincovně právě 

v Jáchymově a v roce 2019 slavil 

500 let od svého vzniku.

Canva.com

33
Má šerm zastoupení v podobě klubu/spolku 

také v Karlovarském kraji?

a) ano

b) ne
a) ano

Šermířský klub? Ano, a dokonce jeden z největších a 

nejlepších v ČR. Kde? Přece v Karlových Varech! Pokud 

byste se šermu také rádi věnovali, zkuste kontaktovat 

Šerm Karlovy Vary - TJ Lokomotiva, kde vám jistě poradí, 

jak začít. 

Canva.com

34 Co je to Iron curtain trail a kde začíná? EuroVelo 13
Stezka železné opony

Hranice u Aše

Iron curtain trail, neboli stezka železné opony začíná 

#unas, v Hranicích u Aše, a prochází tak nejzápadnějším 

bodem ČR. Celá cyklostezka se táhne podél českých hranic 

v délce více jak 800 km na česko-bavorsko-rakouském 

pomezí a můžete ji ušlapat během 2 týdnů. 

www.eurovelo13.cz

35
S jakým městem je spojena světoznámá 

minerální voda Mattoni?

a) Karlovy Vary

b) Kyselka
b) Kyselka

Že máte Mattonku spojenou s Karlovými Vary? Jasně! K 

Varům neodmyslitelně patří. Přesto jsou však jejím 

domovem od roku 1873 Lázně Kyselka.

www.mattoni1873.cz

36
Největší meteorit, který kdy dopadl na území 

ČR, je k vidění:

a) ve hvězdárně v Karlových Varech 

b) na Hradě Loket

c) k vidění je pouze kráter, který po 

sobě zanechal, a to cestou na 

Podhoru

b) na Hradě Loket

Meteorit dostal jméno Zakletý purkrabí a na nádvoří 

hradu měl dopadnout v srpnu roku 1422. Údajně vážil 

kolem 107 kg. Protože přitahoval pozornost nejen 

okolních vědců, ale prahli po něm i v daleké Vídni, byl v 

18. století rozřezán na několik kusů a rozdán do 

evropských přírodovědných muzeí. V loketské sbírce 

zůstal jeho patnáctikilový fragment.

www.turistickamapa.cz

37
Víte, kolik asi hektarů povrchových dolů na 

Sokolovsku bylo již zrekultivováno?

a) méně než 1000 ha

b) méně než 2500 ha        

c) více než 3000 ha

c) více než 3000 ha

Kdo tipoval přes 3000 ha, měl pravdu! Rekultivovalo se ve 

prospěch rekreačního vyžití, vytváření biologicky 

hodnotných ekosystémů na výsypkách, podpory 

biodiverzity či obnovy krajinného rázu. Díky tomu máme 

dnes přírodní Koupaliště Michal, Jezero Medard, Golf 

Sokolov, lesopark Bohemie, naučné stezky a mnoho 

dalšího.

Svět z ptačí perspektivy

38

Po korunovačních klenotech 2. nejcenější 

památka naší republiky. Jak se nazývá a kde je 

uschovaná?

2 x 3 slova
Relikviář sv. Maura 

v Bečově nad Teplou

Relikviář svatého Maura je výjimečnou zlatnickou 

památkou na území České republiky. Jeho vypátrání v 

roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 

20. století v tehdejším Československu.

www.zamek-becov.cz

39 Najdeme v našem kraji tzv. stolpersteine?
a) ano

b) ne
a) ano

Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, jsou dlažební 

kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před 

domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Původně 

šlo o německý projekt. V roce 2015 byl Chodov prvním 

městem našeho kraje, kde se stolpersteine objevily. 

Následovaly Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov.

Wikipedia.cz

40
Raušenbašská lada je jiný název pro jakou 

přírodní zajímavost v CHKO Slavkovský les?
Mnichovské hadce

Je součástí CHKO Slavkovský les. Naučná stezka začíná u 

Národní přírodní památky Upolínová louka, která leží u 

cesty mezi obcemi Prameny a Nová ves. Na trase projdete 

národní přírodní rezervaci Pluhův bor, přírodní památku 

Dominova skalka a národní přírodní památku Křížky a 

Upolínovou louku pod Křížky.

Miroslava Tlučhořová

41
Kteří z uvedených spisovatelů/ek pochází z KVK 

nebo o něm píší?

a) Štěpán Javůrek 

b) Antonín Mazáč 

c) Jan Mašata 

d) Lenka Elbe 

e) všichni

e) všichni

Štěpán Javůrek, Antonín Mazáč, Jan Mašata, Lenka Elbe, 

všichni nebo nikdo? Možnost nikdo jste, věříme, vyloučili 

jako první. A následně už jste mohli označit jako správnou 

odpověď prakticky cokoli. Jelikož všichni z uvedených 

spisovatelů mají napojení na #naskraj!

Canva.com

42
Busta kterého známého skladatele vyhlíží na 

Zpívající fontánu v Mariánských Lázních?

a) Petra Hapky

b) Antonína Dvořáka

c) Fryderyka Chopina

a) Petra Hapky

Oním skladatelem, který je hudebně spjat se Zpívající 

fontánou, je Petr Hapka, který pro ni složil první melodii s 

názvem Hudba pro fontánu.

www.hrady.cz

43

Který z projektů uvedených na webu 

www.menimekraj.cz by měl vést ke zlepšení 

mezisektorové spolupráce a podmínek pro 

rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody v 

rámci Karlovarského kraje, potažmo ČR?

a) Krajský Business Park Sokolov 

b) Agentura pro transformaci 

Karlovarského kraje

c) Karlovarské inovační centrum 

c) Karlovarské inovační 

centrum

Jedinečná inovační infrastruktura Karlovarského 

inovačního centra (KIC) zahrnuje výstavbu víceúčelového 

komplexu budov vědeckotechnického parku a informačně 

vzdělávacího střediska.

www.menimekraj.cz

44
Kde leží Červená jáma, největší propadlina po 

důlní činnosti v ČR?
HRNBLTN-ABRTM

mezi Horní Blatnou a 

Abrtamy

Červená jáma se nachází v Krušnohoří, konkrétně mezi 

Abrtamy a Horní Blatnou. Unikátní je v tom, že se jedná o 

největší propadlinu po důlní činnosti nejen v Krušných 

horách, ale dokonce v celé ČR! Propadlina je dlouhá 230 

m, široká až 30 m a hluboká kolem 20 m. Na konci 

propadu je 170 m hluboká jáma.

www.zijemeregionem.cz

45

Nejmenší obec v celé ČR s pouhými 73 obyvateli 

(k 1.1.2021) najdeme v našem regionu. Víte, o 

kterou obec se jedná? 

a) Boží Dar 

b) Přebuz

c) Krásné Údolí

b) Přebuz

O nejmenším městě České republiky se s trochou 

nadsázky říká, že v jeho okolí vládne 8 měsíců zima 

a 4 měsíce chladno. Ani Boží Dar, ani Krásné Údolí. To na 

Přebuzi kraluje paní zima, a možná proto zde trvale žije 

tak málo obyvatel, že vede žebříček nejmenších měst v ČR.

https://www.prebuz.cz/

46

Je pravda, že továrna Haas&Czjzek v Horním 

Slavkově byla nejstarší založená porcelánová 

manufaktura v Čechách?

a) ano

b) ne
a) ano

Haas & Czjzek byla opravdu první porcelánkou v Čechách! 

Právě na území našeho regionu má porcelán takovou 

bohatou historii a dlouholetou tradici. Ačkoli je samotná 

porcelánka již delší dobu uzavřená, značka Haas & Czjzek 

stále žije a ve světě i #unas má pořád zvučné jméno.

www.haas-czjzek.cz

47

Beton, KV Cooler, Red Moon, Oáza, Spring Field, 

Be-Ging, Becharita, Lavina, 13. pramen - 

uhodnete společného jmenovatele?

Becherovka

Náš 13. pramen - Becherovka svou spefickou chutí 

neodmyslitelně patří mezi koktejlové součásti např. do 

Betonu, Red Moonu, Laviny, KV Cooleru a mnoha dalších.

www.becherovka.com

http://www.eurovelo13.cz/
http://www.mattoni1873.cz/
http://www.turistickamapa.cz/
http://www.zamek-becov.cz/
http://www.hrady.cz/
http://www.menimekraj.cz/
http://www.zijemeregionem.cz/
https://www.prebuz.cz/
http://www.haas-czjzek.cz/
http://www.becherovka.com/


48
Která rozhledna připomíná trdelník nebo 

Babylonskou věž?

a) Háj u Aše

b) Krásenský vrch      

c) Bučina

b) Krásenský vrch

Vnější točité schodiště Krásenského vrchu o 120 schodech 

se tyčí do výšky 777 m a při příznivém počasí nabízí výhled 

na Doupovské nebo Krušné hory, ale i na vzdálený Vysílač 

Krašov, stolovou horu Vladař a také 

na nejvyšší horu Krušných hor Klínovec.

Canva.com

www.zivykraj.cz

49
Sousloví Panenko skákavá se pojí k jedné 

zaniklé obci nedaleko Žlutic. Víte ke které?
Skoky

Bědujete někdy Panenko skákavá? A víte, kde se toto 

sousloví vzalo?Kde jinde než #unas na Karlovarsku. Váže 

se k poutnímu obrazu Panny Marie Skokovské, který byl 

umístěn v kapli ve Skocích u Žlutic.

www.zijemeregionem.cz

50
Tradice a inovace fúzují u Podnikatele 

Karlovarského kraje 2021. Víte, co vyrábí?

a) designový kovový nábytek

b) elektrické rozvaděče

a) designový kovový 

nábytek

Když se podaří skloubit tradici s inovací... Své o tom může 

vyprávět Podnikatel roku Karlovarského kraje 2021 Filip 

Dušek z Plesné. Původně vyráběl, a vlastně dodnes vyrábí, 

elektrické rozvaděče. Inovativním směrem se jeho 

společnost ELROZ INVEST s.r.o. vydala 

po revoluci, kdy začala s výrobou kovových regálů a 

později i kovového dílenského nábytku, 

který dnes koupíte také ve velkých řetězcích. 

www.elrozinvest.cz

51 Božídarský Špičák je:

a) unikátní svým špičatým tvarem 

b) třetí nejvyšší horou české části 

Krušných hor

c) nejvyšší (zaniklou) sopkou ve 

střední Evropě

c) nejvyšší (zaniklou) 

sopkou ve střední Evropě

Do výšky 1116 m se v Krušných horách tyčí Božídarský 

Špičák, který je součástí národní přírodní rezervace 

Božídarské rašeliniště. Jedná se o nejvyšší zaniklou sopku 

ve střední Evropě. Rašeliništěm vede okružní Naučná 

stezka měřící 3,2 km. Najdete ho nedaleko střediska letní i 

zimní rekreace Boží Dar.

www.bozidar.cz

52 Která sopka v ČR je nejprobádanější? Komorní hůrka

Komorní hůrka, nacházející se nedaleko města Františkovy 

Lázně, je jednou z nejprobádanějších sopek, známou v 

celém vědeckém světě. Sopka vznikla na dně již 

vysychajícího slaného jezera, které se rozkládalo v dnešní 

Chebské a Sokolovské pánvi. 

www.kudyznudy.cz

53 Kde v našem regionu najdeme Falknov?

a) v historických záznamech

b) na Sokolovsku

c) na toku řeky Ohře

a) v historických 

záznamech

b) na Sokolovsku

c) na toku řeky Ohře

Falknov je historickým názvem města Sokolov. Nové 

jméno město dostalo před více jako 70 lety v rámci 

hromadného počešťování měst, obcí i ulic v příhraničí. 

Všechny odpovědi jsou tudíž, dá se říci, správně.

www.omks.cz

54

Botanickou lahůdku - chráněný kosatec sibiřský, 

si můžete každoročně vychutnat od května do 

června:

a) na každé louce v našem kraji

b) v Chebu na Krajince

c) pod Senným rybníkem

c) pod Senným rybníkem

Krásnou podívanou si můžete vychutnat na Kosatcové 

louce pod Senným rybníkem. Jedná se o přírodní 

rezervaci, vyhlášenou v roce 1990, ke které vede cca 3 km 

dlouhá lesní cesta se zákazem vjezdu motorových vozidel.

www.marianskelazne.cz

55
Kdy bylo Krušnohoří Erzgebirge zapsáno na 

seznam UNESCO?

a) 2016

b) 2019

c) není na seznamu UNESCO

b) 2019

6. července 2022 tomu byly 3 roky, co bylo Montanregion 

Erzgebirge/Krušnohoří zapsáno 

na seznam světového dědictví UNESCO. 

www.montanregion.cz

56
Mrtvý nebo také Černý rybník - kde se nachází a 

proč se mu tak říká?

a) kvůli černé vodě

b) kvůli těžbě černého uhlí
a) kvůli černé vodě

Mrtvý rybník je někdy nazýván Černý rybník, protože jeho 

voda je díky rašelině výrazně tmavá. Vznikl v 16. stol. pro 

potřeby okolních dolů. Najdete ho uprostřed lesů na 

okraji národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště.

www.krusnohorci.cz

57
Kde se nachází 2. nejvýše položená železniční 

stanice?

   a) Nové Hamry

   b) Pernink
b) Pernink

Nejvýše položená železniční stanice a viadukt v Perninku 

je náročnou technickou stavbou, kterou nalezneme na 

úseku železniční trati, která spojuje Karlovy Vary s Potůčky. 

www.regiony.rozhlas.cz

58
O jedné hoře u nás se říká, že má zelenou hlavu, 

stříbrné srdce a zlatou patu. O které?
_ _U_U_ hora Krudum

Proč se tak říká právě hoře Krudum? Má zelenou hlavu 

kvůli lesům kolem dokola, stříbrné srdce, protože se zde 

dříve těžila stříbrná ruda, a zlatou patu, jelikož se v 

bažinách na úpatí kdysi rýžovalo zlato. Dá se považovat za 

nejzajímavější a nejnavštěvovanější horu Slavkovského 

lesa.

www.vyslapy.cz

59 Jaký výjev přpomínají Svatošské skály?

a) zkamenělou královskou rodinu

b) zkamenělý svatební průvod

c) zkamenělé město

b) zkamenělý svatební 

průvod

V roce 1933 byly Svatošské skály pro svou jedinečnost 

vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem a roku 2007 se 

staly také Národní přírodní památkou Jan Svatoš. 

Zaujímají rozlohu 2 ha a svými tvary připomínají 

zkamenělý svatební průvod.

www.zivykraj.cz

60 Když se řekně Kýbl akademické krve, jedná se o

a) tradiční akci darování krve 

chebské pobočky ZČU v Plzni 

b) zkouškové období, kdy studenti 

potí krev

a) tradiční akci darování 

krve chebské pobočky 

ZČU v Plzni

Kýbl akademické krve je tradiční akcí chebské pobočky 

Fakulty ekonomické ZČU. Ta se od roku 1993 zaměřuje na 

bezpříspěvkové dárcovství krve. Název Kýbl akademické 

krve vychází z obsahu klasického kýblu 15 litrů, což je 

možno zajistit odběrem 30 dárců.

www.facebook.com/kyblakademickekr

ve

61

Smraďoch - přírodní rezervace získala svůj ne 

příliš lichotivý název podle zápachu 

připomínající:

a) dlouho nošené ponožky

b) kanály při změně tlaku

c) zkažená vejce

c) zkažená vejce

Při cestě na Farskou kyselku vás jistě do nosu praští 

zápach z přírodní rezervace Smraďoch. Z hlubin země se 

zde prodírá sirovodík a oxid uhličitý, které jsou posledním 

projevem kdysi mohutné tektonické činnosti zdejší 

oblasti. Proto je celé území zdaleka cítit po zkažených 

vejcích.

Miroslava Tlučhořová

62
Do jakého tvaru jsou vysázeny lípy ve 

Stromořadí princezny Marie?

a) srdce

b) kříže

c) písmene M a kříže

c) písmene M a kříže

Při pohledu shora objevíte v krajině u Bečova nad Teplou 

velký kříž a písmeno M z lip, vysazených 

na počest princezny Marie Spada-Potenciami vévodou 

Friedrichem Beaufortem-Spontini.

www.slavkovsky-les.cz

63
Jak vznikl název Soos Národní přírodní 

rezervace Soos nedaleko Františkových Lázní?

a) často se tam někdo topil a volal 

o pomoc S.O.S.

b) hnědá barva připomínala 

masovou št'ávu, tedy tzv. sós

c) pravděpodobně z německého 

Moos, což v překladu znamená 

bažina, mech

c) pravděpodobně z 

německého Moos, což v 

překladu znamená 

bažina, mech

Přírodní rezervace Soos leží přibližně 6 km 

severovýchodním směrem od Františkových Lázní. Tato 

oblast historického Sooského lesa byla prohlášena za 

národní přírodní rezervaci. Název Soos vznikl 

pravděpodobně z německého Moos, což v překladu 

znamená bažina, mech.

Svět z ptačí perspektivy 

64
V jakém městě se nachází jediná slovanská 

podzemní pec?

a) Hranice

b) Habartov

c) Loket

c) Loket
Slovanská podzemní pec na terase hotelu Císař Ferdinand 

v Lokti je jediná svého druhu na území ČR!
www.hotel-loket.cz

65
Můžeme se v našem regionu setkat s největším 

v Česku žijícím hlodavcem?

a) ano

b) ne
a) ano

Dorůstá do délky až 102 cm a váhy až 30 kg. Řeč je o 

bobru evropském, největším hlodavci žijícím v České 

republice. Bobra můžeme potkat, dá se říci, po celém 

našem kraji. Pokud chcete vsadit na jistotu, vydejte se za 

bobry do okolí Kynšperka nad Ohří a Nebanic nebo podél 

Střely ze Žlutic do Chyše. Stopy od bobrů jsou zde vidět 

téměř na každém kroku: okousané stromy, ale také hráze 

a hrady.

Canva.com

http://www.zivykraj.cz/
http://www.zivykraj.cz/
http://www.zijemeregionem.cz/
http://www.elrozinvest.cz/
http://www.bozidar.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.omks.cz/
http://www.marianskelazne.cz/
http://www.montanregion.cz/
http://www.krusnohorci.cz/
http://www.regiony.rozhlas.cz/
http://www.vyslapy.cz/
http://www.zivykraj.cz/
http://www.facebook.com/kyblakademickekrve
http://www.facebook.com/kyblakademickekrve
http://www.slavkovsky-les.cz/
http://www.hotel-loket.cz/


66
Dokážete přiřadit čísla k názvům pohoří našeho 

regionu?

 1 Smrčiny 

2 Krušné hory 

3 Český les  

4 Slavkovský les  

5 Doupovské hory 

Krajinu Karlovarského kraje tvoří převážně pahorkatiny. 

Při západní hranici s Německem najdeme Smrčiny (Háj), 

na severozápadě Krušné hory (Klínovec) a při jihozápadní 

hranici Český les (Čerchov). Ve střední části kraje většinu 

území pokrývá Slavkovský les (Lesný) a Doupovské hory 

(Hradiště), které vznikly sopečnou činností.

www.karlovarsky-kraj.webnode.cz

67
Kolik let letos slaví nejstrmější pozemní lanová 

dráha v ČR?

a) 100

b) 115

c) 150

b) 115

Lanová dráha Imperial oslavila v roce 2022 neuvěřitelných 

115 let svého fungování! A nejedná se pouze o nejstrmější 

lanovku v ČR, ale také o druhou nejstarší stále fungující 

tunelovou lanovku v Evropě (po istanbulském Tünelu).

www.dopravniwebovka.cz

68
Konal se Mezinárodní filmový festival od svého 

vzniku pouze v Karlových Varech?

a) ano

b) ne
b) ne

V dnešní době už mají téměř všichni Mezinárodní filmový 

festival spojený s Karlovými Vary. První 4 ročníky (1946 – 

1949) se ale uskutečnily v Mariánských Lázních. Do 

Karlových Varů se přesunul v roce 1950, a to vzhledem ke 

vhodnějším podmínkám krajského města pro pořádání 

této náročné akce.

Miroslava Tlučhořová

69
Je pravda, že Mariánské Lázně jako první v ČR 

spustily vlastní solární čističku odpadních kalů?

a) ano

b) ne
a) ano

Je to tak! Mariánské Lázně se opravdu v červnu 2022 staly 

prvním městem naší republiky, které má vlastní solární 

čističku odpadních kalů. A na co je taková čistička dobrá? 

Díky technologii čističky se množství vody obsažené v 

kalech po filtraci sníží až o 85 %, čímž se zmenší hmotnost 

sušiny, a tím i náklady na její převoz a skládkování. 

Martin Kalina

70 Kde se koná tradiční Festival humoru? Františkovy Lázně

Tradiční Mezinárodní festival kresleného humoru pořádá 

Klub kreslířů a humoristů, a to ve Františkových Lázních! 

Festival je doplněn o bohatý kulturní program  spojený s 

vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích.

www.kkh-tapir.cz

71
Na kterém koupališti v našem regionu najdete 

NEJDELŠÍ tobogán v Čechách?

a) na koupališti Rolava

b) na koupališti v Ostrově nad Ohří 

c) na koupališti Michal

c) na koupališti Michal

Máme tu další NEJ z našeho kraje! Je NEJdelší v celé České 

republice a přes léto si v něm můžete užít parádní jízdu. 

Na všech třech zmíněných koupalištích na tobogán 

narazíte. Ten NEJdelší však najdete jedině 

na sokolovském Michalu. 

www.michal-sokolov.cz

72

Kolik cca květin tvoří tradiční květinovou 

datumovku ve Smetanových sadech v Karlových 

Varech?

a) cca 2000

b) cca 3000
a) cca 2000

Každé ráno se pracovnice Správy lázeňských parků Karlovy 

Vary vydává do Smetanových sadů, aby upravila 

aktuálnost květinového data z cca 2000 květin.

www.facebook.com/slpkv

73
Je pravda, že se v Kynšperku nad Ohří nachází 2. 

nejdelší dřevěná lávka v ČR?

a) ano

b) ne
a) ano

ANO! Je to opravdu tak. Právě v Kynšperku nad Ohří se 

nachází 2. nejdelší dřevěná lávka v České republice. 

Zastřešená lávka měří 63 m a spojuje centrum s 

levobřežní částí města.

www.turistika.cz

74 Co je VOSA? Voyager space agency

Jasně. Vosa je přece hmyz. Ale co je VOSA ve vztahu k 

našemu regionu? VOSA neboli Voyager space agency vám 

může splnit váš sen stát se astronautem/kou! Simulátor 

letu vesmírem je projekt vlastního vývoje a výroby 

hvězdárny Františka Krejčího v Karlových Varech. Jedná se 

o výukový prostředek k popularizaci astronomie 

kompletně vyrobený spolupracovníky hvězdárny.

www.astropatrola.cz

75 Jak se jmenuje funkční viklan u Javorné?

a) Pepan

b) Viklák

c) Dominik

c) Dominik

Viklan u Rybničné je chráněnou přírodní památkou 

vyhledávanou už v 18. století. Je 3,5 m dlouhý, 1,5 m 

široký a 2 m vysoký, jmenuje se DOMINIK a je 

vyhledávanou přírodní atrakcí. Na podkladu leží jen malou 

ploškou, a proto by mělo být možné mírně ho rozkývat. 

www.kudyznudy.cz

76
Je pravda, že se v našem regionu nachází jediná 

štaufská falc v ČR?

a) ano

b) ne
a) ano

Ano! Jediná štaufská falc se nachází v Chebu. Konkrétně 

se jedná o Chebský hrad. Chebská falc je zároveň 

nejvýchodněji položenou falcí vůbec a její tři základní 

architektonické prvky, tj. palác, kaple a obranná Černá 

věž, patří v porovnání s ostatními štaufskými falcemi k 

nejlépe dochovaným!

www.hrad-cheb.cz

77 V jakém roce byla založena sklárna Moser?
a) 1785

b) 1857
b) 1857

Moser, tradiční česká firma zabývající se výrobou 

bezolovnatého a ručně vyráběného luxusního křišt'álu, 

byla založena v roce 1857 Ludwigem Moserem v 

Karlových Varech. Ochranná známka Moser je od té doby 

znakem světového luxusního křišt'álu a symbolem 

dokonalého ručního zpracování.

www.moser.com

78
Je pravda, že v Sokolově byla provedena první 

termojaderná fúze na světě?

a) ano

b) ne

a) ano

b) ne

Ano i ne. Ronald Richter, sokolovský rodák, provedl první 

pokusy termojaderné fúze v roce 1936. 

Až po 70 letech vyústily jeho pokusy ve stavbu zařízení na 

termojadernou fúzi. Richter sice termojadernou fúzi 

nezapálil, ale inicioval její výzkum v Sovětském svazu a ve 

Spojených státech.

Canva.com

79 Kamenný pisoár najdete:
a) v Rotavě

b) ve Svatavě
b) ve Svatavě

Historický kamenný pisoár plnil své účely v městysu 

Svatava na Sokolovsku, a to na mostě přes řeku Svatavu, 

který byl postaven v roce 1912 jako spojnice mezi oběma 

břehy. Je jednou z mála historických staveb v obci a řadí 

se mezi zajímavé technické dopravní stavby v regionu.

www.earch.cz

80 Víte, kde stojí nejmenší rotunda v Evropě?
 a) ve Žluticích

b) v Lokti
b) v Lokti

Ona nejmenší rotunda se nachází v Lokti a má pouze 3,6 

m ve vnitřním průměru a výšku 6,5 m. Její vznik se datuje 

ke konci 12. století. Ještě nedávno byla veřejnosti skryta, 

jelikož uvnitř rotundy bylo vybudováno točité schodiště.V 

současné době je rotunda vstupem do expozice útrpného 

práva.

www.vary.rozhlas.cz

81

Pastýřský buk v obci Lazy poblíž silnice z 

Kynžvartu do Kostelní Břízy podle pověsti vyrosl 

z:

a) pastýřovy hole 

b) z proutku, kterým pastýř 

svolával stádo 

c) z pastýřova klobouku

a) za pastýřovy hole

Nejkrásnější strom Slavkovského lesa a druhý nejkrásnější 

strom v Česku v roce 2003, tzv. Pastýřský buk roste v obci 

Lazy poblíž silnice z Kynžvartu do Kostelní Břízy. Byl 

vysazen již kolem roku 1800 a podle pověsti vyrostl z hole, 

kterou zabodl do země starý ovčák. Když se začalo 

schylovat k bouři, pastevec zabodl hůl do země a začal 

svolávat stádo. Druhého dne se hůl začala zelenat a 

vyrostl z ní nádherný buk s rozložitou korunou plnou 

propletených větví.

Wikipedia.cz

http://www.karlovarsky-kraj.webnode.cz/
http://www.dopravniwebovka.cz/
http://www.kkh-tapir.cz/
http://www.michal-sokolov.cz/
http://www.facebook.com/slpkv
http://www.turistika.cz/
http://www.astropatrola.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.hrad-cheb.cz/
http://www.moser.com/
http://www.earch.cz/
http://www.vary.rozhlas.cz/


82
Je Karlovarský kraj součástí uskupení Euregia 

Egrensis?

a) ano

b) ne
a) ano

EUREGIO EGRENSIS zahrnuje oblasti východní Horní 

Franky, severní Horní Falc v Bavorsku, a kraje Fojtsko a 

Západní Krušné hory v Sasku, jihovýchodní zemské okresy 

v Durynsku, celý Karlovarský kraj a okres Tachov. Jedná se 

o sdružení obcí, resp. okresů, které má za cíl přeshraniční 

spolupráci, rozvoj území, výměnné pobyty, rozvoj 

cestovního ruchu, společné přeshraniční projekty, malé 

kontaktní akce, jednoduše všestranný rozvoj daného 

území díky vzájemné spolupráci. 

www.euregio-egrensis.cz

83
Vznikl v roce 1821 a je nejstarším fungujícím 

hudebním tělesem v Čechách... O čem je řeč?

Západočeský symfonický 

orchestr Mariánské 

Lázně

Nejstarším českým symfonickým tělesem je Západočeský 

symfonický orchestr Mariánské Lázně! Jak již bylo 

zmíněno, jeho vznik se datuje k roku 1821, kdy tehdejší 

opat tepelského kláštera a zakladatel Mariánských Lázní 

K. K. Reitenberger dal popud k jeho vzniku.

www.zso.cz

84
Určete pořadí dle průměrné teploty pramenů 

od nejstudenějších po nejteplejší.

Františkovy Lázně

Mariánské Lázně

Karlovy Vary

1 Karlovy Vary

2 Františkovy Lázně

3 Mariánské Lázně

Samozřejmě že nejteplejší prameny najdeme ve městě 

Karlovy Vary. Jak je to ale s druhým a třetím místem? 

Průměrná teplota pramenů je dle stránek infocentra 

Františkovy Lázně ve Frantovkách 9-11 C°, dle infocentra 

Mariánské Lázně v Mariánkách 8-10 C°. Takže ač těsně, je 

to jasné!

Canva.com

85 Kolik stupňů má karlovarské Vřídlo?

a) 70 C°

b) 73,4 C°

c) 74,3 C°

b) 73,4 C°

VŘÍDLO - 1. karlovarský minerální pramen je nejteplejším 

pramenem České republiky. Za minutu vydá průměrně 

2000 l minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až 

do výšky 12 m. A kolik má tedy těch stupňů? 73,4 C°. 

Vřídlo najdete uvnitř Vřídelní kolonády přímo v centru 

Karlových Varů. 

Miroslava Tlučhořová

86 Přiřaďte jména k fotografiím.

1 Karel Kašpar 

Reitenberger

2 Klemens Wenzel von 

Metternich

3 Ludwig Moser

4 Jan Becher 

1. K.K. Reitenberger, opat Kláštera premonstrátů Teplá, se 

významně zasloužil o vznik Mariánských Lázní.

2. Kníže Metternich dal současnou podobu Zámku 

Kynžvart a rozšířil Kabinet kuriozit.

3. L. Moser založil r. 1857 sklárnu Moser.

4. J. Becher je považován 

za zakladatele Becherovky, jeho podpis najdeme na každé 

láhvi.

Wikipedia.cz

87 Kolik km cyklostezek je v našem regionu?
a) méně než 2 000 km

b) více než 2 000 km
b) více než 2000 km

Karlovarský kraj: pro milovníky cyklistiky jako stvořený. V 

našem regionu máme přes 2000 km cyklostezek ! 

Mezi TOPky patří:

Cyklostezka Ohře 

Krušnohorská Magistrála

Stezka Železné opony

EuroVelo 4 

Karlova stezka 

Canva.com

88
Kde v našem regionu najdete památky

 z celé republiky?

Nejnavštěvovanější v kraji, 4. 

největší v Evropě 
Park Boheminium 

Jasně že v Park Boheminium v Mariánských Lázních. Spolu 

s Hradem Loket patří k nejnavštěvovanějším atrakcím 

regionu, co do velikosti je 4. největším parkem miniatur v 

Evropě a dokonce je 1. svého druhu v České republice!

www.boheminium.cz

89
Poznáte, které místo z našeho kraje je na 

fotografii?
 Hrad Vildštejn

Románský Hrad Vildštejn ve Skalné u Chebu byl založen 

roku 1166 a řadí se mezi nejstarší hrady na Chebsku. 

Veřejnosti byl zpřístupněn až v roce 2001. V hradní krčmě 

se pořádají rytířské hostiny s historickým programem, 

hradní kaple je ideální pro církevní i civilní svatby v 

historickém duchu s nezapomenutelnou atmosférou.

Svět z ptačí perspektivy

90
Ve kterém našem městě byly v roce 2022 

zahájeny Dny evropského dědictví?

a) Františkovy Lázně

b) Cheb
b) Cheb

Národním zahájením EHD 2022 bylo pověřeno Město 

Cheb v souvislosti s kulatým výročím 700 let od trvalého 

připojení Chebska k zemím Koruny české, ke kterému 

došlo v roce 1322 za vlády Jana Lucemburského.

www.zcm.cz

91
Je pravda, že v KvK žije více jak polovina všech 

druhů vážek vyskytujících se na území ČR?

a) ano

b) ne
a) ano

Ano! Karlovarský kraj je opravdu rájem vážek. Podle 

odonatologa a vášnivého fotografa Miloše Váši, který za 

vážkami jezdí po celé republice, je to dáno velkou 

spoustou tůněk a propadlin z šachetní činnosti.

Miloš Váša

92 Můžete v našem kraji zažít adrenalin na zip line?
a) ano

b) ne
a) ano

Jasně, že dá! ZIPLINE CARLSBAD na Goethově vyhlídce v 

Karlových Varech nabízí 321 m dlouhý intenzivní zážitek 

nejen pro lázeňské poety.

www.ziplinecarlsbad.com

93 Čemu se v našem kraji říká "Sirňák"?

a) rybníku

b) přírodní památce

c) rozhledně

b) přírodní památce

Sirňák je přírodní památka vyhlášená v roce 1986 na úpatí 

Podhorního vrchu nedaleko Mariánských Lázní. Jde o 

jedny z posledních připomínek kdysi mocné vulkanické 

činnosti, které vytvářejí charakteristické bahenní krátery. 

K Sirňáku vás nedovede žádná turistická trasa, dokonce 

ani cesta nebo pěšina. Stačí jít rovnou za nosem.

Miroslava Tlučhořová

94 Čím je proslulá obec Doubrava?  --- hrázděnými statky

V Doubravě se nachází nejvíce zachovalých chebských 

hrázděných statků v jedné lokalitě, a proto byla v roce 

1996 prohlášena vesnickou památkovou rezervací. Je 

typickou ukázkou chebské lidové architektury. Nejstarší 

dochovaný hrázděný statek je Rustlerův statek z roku 

1751, v němž se dnes nachází muzeum zemědělství a 

lidového života.

www.tic.cheb.cz

95
K jakému místu se váže legenda o skalních 

skřítcích?

a) k přehradě Skalka v Chebu

b) k vápencové jeskyni u obce 

Dubina

b) k vápencové jeskyni u 

obce Dubina

Skalky skřítků se vážou k vápencové jeskyni u obce 

Dubina. Jedná se o asi 60 dutin po unikajících plynech ve 

skalních stěnách, které byly dlouho neobjasněné, a proto 

vznikla nejedna legenda o skřítcích zde žijících. Dutiny 

mají průměr od několika centimetrů do 1,5 m 

a hloubku až 5 m. 

www.obeckyselka.cz

96
Je Evangelický kostel Vykupitele v Nejdku 

evropským unikátem?

a) ano

b) ne
a) ano

Evangelický kostel Vykupitele najdeme v severozápadní 

části Nejdku. Stojí na malém návrší spolu s farou. Kostel je 

postaven v neogotickém slohu. Jedná se opravdu o 

evropský unikát, jehož zvláštností je šestiboká věž, která 

je kryta zdvojenou jehlancovou střechou.

www.nejdek.cz

http://www.euregio-egrensis.cz/
http://www.zso.cz/
http://www.boheminium.cz/
http://www.zcm.cz/
http://www.ziplinecarlsbad.com/
http://www.tic.cheb.cz/
http://www.obeckyselka.cz/
http://www.nejdek.cz/


97 Přiřaďte názvy přehrad:

1 Jesenice

2  Stanovice

3 Žlutice

4 Horka  

1. Jesenice - turisticky vyhledávaná přehrada u Chebu s 

mimořádně čistou vodou. 

2. Stanovice – slouží pro zásobení Karlovarska pitnou 

vodou.

3. Žlutice – akumuluje vodu 

pro přilehlou úpravnu pitné vody, je využívána ke snížení 

rizika povodní.

4. Horka – zásobárna pitné vody 

pro sokolovskou oblast s malou vodní elektrárnou.

www.karlovarsky-kraj.webnode.cz

98
Byl některý z vítězů televizní show SuperStar z 

Karlovarského kraje?

a) ano

b) ne
a) ano

Ano! Byl to Zbyněk Drda! Vyhrál třetí řadu v roce 2006. 

Po svém vítězství natočil během tří měsíců desku Pohled 

do očí, za kterou převzal cenu Deska roku za 

nejprodávanější debutové album aneb Objev roku 2007. V 

roce 2007 získal v anketě Český slavík také titul Skokan 

roku. Dnes zasedá v porotě soutěže Karlovarský hlas.

TV Nova

99

KBPS je zkratka pro plánovaný projekt Krajský 

Business Park Sokolov. Víte, v jakém roce má 

dojít k jeho realizaci?

a) 2025

b) 2028

c) 2033

b) 2028

Krajský Business Park Sokolov by měl být realizován v roce 

2028. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro nové 

ekonomické srdce regionu, které zajistí novou prosperitu 

území a které bude svou atraktivitou a přesahem lákat 

investory, podporovat kreativní průmysl, zvyšovat 

vzdělanost apod.

www.menimekraj.cz

100 Poznáte, co je na fotografii?
Klášterní zahrada v 

Chebu

Klášterní zahrada Cheb, která je součástí komplexu 

Františkánského kláštera, byla veřejnosti zpřístupněna v 

roce 2002. Kdysi sloužila jako ovocná a zeleninová, 

následně jako okrasná. Nyní slouží hlavně k odpočinku a 

relaxaci či ke konání různých kulturních akcí, komunitních 

setkání či svateb.

Svět z ptačí perspektivy

101
Kde na Karlovarsku můžete vidět nejmenšího 

koně na světě?

a) Nebanice

b) Mariánské Lázně
b) Mariánské Lázně

V Nebanicích najdete také spoustu koní. Ale toho na světě 

nejmenšího najdete v Mariánských Lázních v Parku 

Boheminium. Jedná se o plemeno American Miniature 

Horse, jejichž kohoutková výška nepřesahuje 86 cm. 

Kromě koníků si v parku můžete prohlédnout také zakrslé 

holandské kozičky. A samozřejmě nesčetně modelů 

památek z celé republiky.

www.boheminium.cz

102

Je jedním z cílů projektu Chytrá krajina 2030+ 

zavedení principů využívání dat a informací pro 

krajinné a prostorové plánování a rozhodování?

a) ano

b) ne
a) ano

Ano! Jedním z cílů projektu Chytrá krajina 2030+ je 

zavedení principů využívání dat a informací pro krajinné a 

prostorové plánování a rozhodování. 

Více k tomuto, ale i dalším projektům v rámci 

transformace kraje, najdete na www.menimekraj.cz.

www.menimekraj.cz

103
Kdy byla oražena první pohlednice razítkem z 

Ježíškovy pošty na Božím Daru?

a) 1990

b) 1994
b) 1994

V roce 2022 tomu je 28 let, kdy byla na Božím Daru 

oražena první pohlednice razítkem z Ježíškovy pošty. 

NEUVĚŘITELNÉ! Pohledy, dopisy a přání pro své blízké lze 

na Boží Dar celoročně zasílat poštou na adresu Vánoční 

pošta, Boží Dar 1, 362 62, nebo osobně vložit do speciální 

Ježíškovy schránky.

www.bozidar.cz

104 Je v Lázních Kynžvart zámek nebo hrad?

a) zámek

b) hrad

c) obojí

c) obojí

Kdo by neznal Státní zámek Kynžvart. Ale věděli jste, že se 

v Lázních Kynžvart dříve nacházel také Hrad Kynžvart? 

Dnes je možné vidět pouze jeho zříceninu s dochovaným 

obvodovým zdivem a věží s hladomornou. Cesta je 

lemovaná dřevěnými postavami. Kromě obra se tu setkáte 

třeba s čertem, ježibabou či králem skřítků. Na hradě pak 

čeká bílá paní.

www.zamek-kynzvart.cz

105
Jak si náš kraj stojí v rámci míry zalesnění s 

ostatními kraji ČR?

a) průměrně

b) nadprůměrně

c) podprůměrně

b) nadprůměrně

Zalesněná plocha Karlovarského kraje zaujímá 1434 km2, 

což představuje podíl zalesnění 43,3 %, a to je téměř 1,3 

násobek průměru ČR. Takže si #naskraj stojí 

NADPRŮMĚRNĚ!

Canva.com

106
Chovný rybník s ostrovem, ke kterému dojdete 

pěšky nebo se svezete autovláčkem, se nazývá:

a) Amerika

b) Evropa
a) Amerika

Nachází se nedaleko města Františkovy Lázně a je jedinou 

stabilizovanou kolonií racka chechtavého na Chebsku. 

Jedná se o rybník Amerika, který patří do rozlehlé rybniční 

soustavy rozprostřené v lesoparku Amerika. Ostrov byl v 

roce 1990 i s větší částí rybníku vyhlášen jako přírodní 

rezervace Amerika o výměře asi 60 ha.

www.frantiskovy-lazne.info

107 Král Smrků - padnul nebo stále žije?
a) padnul

b) žije
a) padnul

Dne 12.12.1985 byl Král smrků vyhlášen památným 

stromem a právem budil obdiv návštěvníků Mariánských 

Lázní. Nápadná u něj byla především kaskáda hákovitých 

větví, které vyrůstají z kmene. Král smrků byl chráněn od 

roku 1986 pro svůj významný vzrůst. Bohužel se 23. února 

2017 zlomil kvůli mohutnému náporu větru.

www.marianskelazne.cz

108
Jak se jmenuje mezinárodně významný mokřad 

a u nás nejrozsáhlejší přírodní rezervace?

a) Krušnohorská rašeliniště

b) Blatenský příkop

c) Božidarské rašeliniště

c) Božidarské rašeliniště

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště bylo 

dle Ramsarské úmluvy vyhlášeno mezinárodně 

významným mokřadem a v roce 1965 také státní přírodní 

rezervací. Dosud se jedná o nejrozsáhlejší rezervaci 

Karlovarského kraje (930 ha). 

www.bozi-dar.eu

109
Je pravda, že Žlutický kancionál je 

nejhodnotnějším kancionálem?

a) ano

b) ne
a) ano

Žlutický kancionál, je opravdu považován za nejcennější 

kancionál v Čechách. Jde o ručně psaný zpěvník 

středověkých písní v deskách z vepřovice z roku 1558. Je 

doplněn nádhernými iluminacemi. V současné době ho 

najdete v knihovně Památníku národního písemnictví. 1. 

ledna 2016 se stal národní kulturní památkou.

www.zlutice.cz

http://www.karlovarsky-kraj.webnode.cz/
http://www.menimekraj.cz/
http://www.boheminium.cz/
http://www.menimekraj.cz/
http://www.bozidar.cz/
http://www.zamek-kynzvart.cz/
http://www.frantiskovy-lazne.info/
http://www.marianskelazne.cz/
http://www.bozi-dar.eu/
http://www.zlutice.cz/


110 Poznáte slavné ženy našeho regionu?

1 Marie Curie-

Skłodowská

2 Eva Borková

3 Simona Kijonková 

4 Hana Soukupová

1. Marie Curie-Skłodowská 

Nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii, která 

propadla kouzlu jáchymovského smolince, z něhož se jí ve 

spolupráci s manželem Pierrem Curie podařilo izolovat 

prvek polonium a radium. 

2. Eva Borková 

Česká pěstounka, která svůj život spojila s výchovou a péčí 

o děti bez rodiny v SOS dětské vesničce v Karlových 

Varech. V roce 1999 byla za svou práci vyznamenána 

Medailí Za zásluhy II. stupně.

3. Simona Kijonková

Rodačka z Karlových Varů, podnikatelka, zakladatelka 

technologicko-logistické firmy Zásilkovna a také 

spolumajitelka a generální ředitelka holdingu Packeta.

4. Hana Soukupová

Česká supermodelka, narozená v Karlových Varech, 

patřila mezi deset nejžádanějších topmodelek na světě, 

pracovala pro Gucci, Dior, Max Mara a byla hlavní tváří 

značky Versace, objevila se na titulní straně časopisů 

Vogue a Vanity Fair. Znát ji můžete také z reklamy na 

minerální vodu Mattoni.

Wikipedia.cz, pametnaroda.cz, 

zasilkovna.cz

111
Které místo z našeho regionu je vyobrazeno na 

fotografii?
Zelená hora

Nejspíš podle dominantní stavby televizního vysílače jste 

poznali, že se jedná o Zelenou horu, ležící asi 4,5 km 

západně od Chebu s nadmořskou výškou 641 m. Věděli 

jste, že Zelená hora (vysílač) má své dvojče? Do provozu 

byla uvedena ve stejný den jako věž na Klínovci, se kterou 

jako by si z oka vypadly.

Svět z ptačí perspektivy

112
Odkud pochází rodák, který dal základy moderní 

chemii?

a) Vojtanov

b) Počerny
b) Počerny

Věděli jste, že Johann Jose Loschmidt, který dal základy 

moderní chemii, se narodil a studoval v našem kraji? Roku 

1865 jako první určil počet molekul v 1 cm3 ideálního 

plynu při normálním tlaku a teplotě (Loschmidtova 

konstanta). Navrhl také dvojrozměrné znázornění více než 

300 molekul způsobem podobným tomu, který je 

používán v současnosti. Mezi nimi byly mimo jiných i 

aromatické molekuly, jako například benzen a triaziny.

Wikipedia.cz

113 Čemu se říká chebský golem?
   a) veřejné obecní peci

  b) soše na náměstí
a) veřejné obecní peci

Chebský golem stojí na pozemku městské komunitní 

zahrady v Májové ulici. Jedná se o veřejnou obecní pec, 

navrženou podle předobrazů dobových pecí, která byla 

postavena z cihel z bývalé Hartovy cihelny ve Starém 

Hrozňatově. V provozu je od června 2020. Od té doby 

vůně horkého chleba přitahuje jednou měsíčně občany 

města Cheb. Veřejné pečení pořádá sdružení s názvem 

Ch(l)ebáci. Pro zajímavost přístřešek pece je replikou 

nejstarší střešní konstrukce v Čechách, která se nachází 

nad presbytářem klášterního kostela chebských 

františkánů.

www.tic.cheb.cz

114

Je pravda, že v Karlovarském kraji žije více jak 

polovina všech druhů ryb vyskytujících se na 

území ČR?

a) ano

b) ne
a) ano

V Karlovarském kraji si plave přibližně 42 druhů ryb a 

mihulí ze zhruba 64, které se v současnosti vyskytují v ČR. 

S většinou z nich se setkáme v řece Ohři.

Canva.com

115
Je Dlouhá stoka významnou techickou 

památkou?

a) ano

b) ne
a) ano

Dlouhá stoka vytéká z Kladského rybníka a vede krásnou 

krajinou až do Horního Slavkova. Samozřejmě se jedná o 

významnou technickou památku, jelikož v 16. století, kdy 

byla vybudovaná v souvislosti s rozvíjející se důlní činností, 

neměla v Evropě obdoby. Její stavba trvala 6 let. Od roku 

2003 je zapsána také jako kulturní památka. 

www.slavkovsky-les.cz

116
Je pravda, že Slavkovský les je jediné místo na 

světě, kde roste rožec kuřičkolistý?

a) ano

b) ne
a) ano

Přežívá ve Slavkovském lese desítky tisíc let od doby 

ledové a je závislý na složení půdy, které nikde jinde na 

světě nenajdeme. Rožec kuřičkolistý je zařazen mezi 

kriticky ohrožené druhy, proto ho v oblasti Mnichovských 

hadců (rozloha pouze 7x2 km) chrání ploty a ohrady.

www.kudyznudy.cz

117
Kronika kterého našeho města byla již 2x 

oceněna jako nejlepší kronika ČR?

a) Chodova

b) Chebu

c) Chyše

b) Chebu

Chebská kronika je bez nadsázky uměleckým dílem. Svědčí 

o tom úpravné ručně psané texty, spousta kreseb, bohaté 

lemy stránek i zdobná první písmena. Jindřich Josef Turek 

se jejímu vedení věnuje už téměř tri desítky let a sbírá 

jedno ocenění za druhým. Mimo jiné pro Cheb získal 

dvakrát titul Nejlepší kronika České republiky. 

www.gavu.cz

www.idnes.cz

118

Který důl sloužil k těžbě cínových rud a je 

významnou hornickou památkou dokladující 

úroveň hornictví v 15. a 16. století?

a) Jeroným

b) Svornost
a) Jeroným

Důl Jeroným byl roce 1998 prohlášen Národní kulturní 

památkou a od roku 2014 se zde konají veřejné prohlídky 

na trase dlouhé cca 150 metrů. V zimním období zde 

zimují netopýři a některé části dolu, díky jeho opuštění v 

17. století, mohou doslova sloužit 

jako učebnice hornictví pro historiky a geology. 

www.omks.cz

119 Co byl Robox?

a) nejpodivnější české vozidlo z 

Chebu

b) robot ve tvaru krabice

a) nejpodivnější české 

vozidlo z Chebu

Robox byl tříkolový plošinový vozík s benzinovým 

motorem, který se v letech 1960-62 vyráběl 

v Kovodružstvu Cheb a který vzhledem připomínal bojler. 

Jelikož nemohl na veřejné komunikace, používal se v 

uzavřených areálech továren, na nádražích, třídírnách 

pošt nebo v nemocnicích.

www.denik.cz

120

Je pravda, že záchranáři v našem regionu jako 

první v ČR začali využívat videokonzultace s 

lékařem?

a) ano

b) ne
a) ano

Právě u nás testují záchranáři novou aplikaci, která jim 

umožní konzultovat stav pacienta s lékařem pomocí 

videohovoru a rozhodnout např. o nutnosti převozu 

pacienta do nemocnice. Pro záchranáře to znamená 

usnadnění a zrychlení práce. Videohovor ale není možné 

využít pro nejzávažnější stavy, kdy je stále nutná fyzická 

přítomnost lékaře. 

www.zzskvk.cz

http://www.tic.cheb.cz/
http://www.slavkovsky-les.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.gavu.cz/
http://www.gavu.cz/
http://www.omks.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.zzskvk.cz/


121 Kde je největší sbírka lázeňských pohárků v ČR?

a) v Maránských Lázních

b) ve Františkových Lázních

c) v Lokti

c) v Lokti

Největší sbírka lázeňských pohárků se nachází v Lokti, v 

Muzeu lázeňských pohárků. Sbírka byla započata v roce 

1951 a ke dni zápisu rekordu (2011) čítala 1237 pohárků 

(aktuálně přes 3100). Nejstarší koflíky pocházejí dokonce 

z roku 1780. A pozor! Větší sbírku lázeňských pohárků 

nenajdete nikde jinde na světě!

www.infocentrumloket.cz

122
Existuje v KVK Krajský parlament dětí a 

mládeže?

a) ano

b) ne
a) ano

Parlament slouží jako prostředník mezi studenty, kteří zde 

bydlí nebo studují, a Karlovarským krajem. Jeho cílem je 

řešit současné problémy, jako je například odliv mladých 

lidí z kraje, mluvit o tom, jaké potřeby má mladá generace 

i o možnostech ovlivnit budoucí směřování regionu. 

Skládá se z třicítky žáků základních a středních škol z 

Karlovarska.

Mladý kraj

123 Co je to rašelina? 

a) nahromaděný, částečně 

rozložený rostlinný materiál

b) bahno

a) nahromaděný, 

částečně rozložený 

rostlinný materiál

Rašelina vzniká v průběhu tisíců let v mokřadech a 

močálech. Jde o nahromaděné a rozložené zbytky travin, 

mechů a dřevin. Pro její skvělé vlastnosti si jí ceníme jak v 

lázeňských a léčebných provozech, tak i při zahradničení. 

Dobře totiž nedělá jen lidem, ale také rostlinám. 

Věděli jste, že použitou rašelinu můžete vrátit zpět do 

přírody např. formou kompostování, jejím přidáním do 

záhonku nebo "vyhozením" do bio popelnice?

Canva.com

124

Je pravda, že důl Svornost je nejstarší uranový 

důl na světě a nejstarší dosud využívaný důl v 

Evropě?

a) ano

b) ne
a) ano

Ačkoli jde o český, evropský, ale také světový unikát, 

provází ho smutná historie těžby uranu politickými vězni. 

Historicky se zde těžilo především stříbro. Důl Svornost je 

opravdu nejstarším uranovým dolem i nejstarším dosud 

využívaným dolem v Evropě. Zároveň se jedná o nejhlubší 

důl na světě, který neslouží těžbě surovin, ale vody (navíc 

samovolně sycené radonem) a o první (a dlouho jediný) 

důl na světě, kde se těžilo radium. Voda ze Svornosti je 

zhruba 12-35 tis. let stará a díky svým chemickým 

vlastnostem má terapeutické účinky. Díky ní byly v roce 

1906 v Jáchymově založeny první radonové lázně světa 

(Léčebné lázně Jáchymov).

www.krusnohorci.cz

125
U které naší obce můžete obdivovat čedičové 

varhany?

a) Hlinky

b) Hazlov
a) Hlinky

Patří k nejhezčím ukázkám čedičového geologického jevu 

v republice, nachází se v opuštěném lomu pod vrchem 

Hůrka ve Žlutické vrchovině, a to u obce Hlinky.

Varhany jsou vysoké až 20 m a dlouhé zhruba 60 m. Od 

roku 1997 je oblast v okolí varhan chráněným územím.

www.kr-karlovarsky.cz

126

Horský hotel Klínovec je národní památkou, 

která je v současné době v havarijním stavu. 

Existuje projekt, který má možnost ho před 

dalším chátráním uchránit?

a) ano

b) ne
a) ano

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho 

okolí je název projektu, který má za cíl obnovu a nalezení 

zašlého věhlasu této národní památky. Ten se bude týkat 

nejen samotného objektu, ale celého komplexu včetně 

inženýrských sítí a parkovišt'. 

www.menimekraj.cz

127 Je pravda, že #unas v kraji máme Oceán?
a) ano

b) ne
a) ano

Ten náš je spíš zelený než modrý, ovšem šumí stejně 

krásně. Oceán v Krušnohoří najdete poblíž Perninku, 

Merklína a Nejdku. Jde o velmi cenné území s komplexem 

rašeliništ', která tvoří přirozené jádro krušnohorských 

mokřadů. 

Wikipedia.cz

128
Kde najdeme jedinou dlouhou plochou dráhu v 

ČR?

a) na Cechu sv. Víta

b) v Mariánských Lázních

c) v Březové

b) v Mariánských Lázních

Jediná dlouhá plochá dráha je v našich Mariánských 

Lázních! V roce 1925 se zde konaly vůbec první 

plochodrážní závody, v roce 1972 první závod mistrovství 

světa, finálový závod MS pak v roce 1976.  Od roku 1998 

dráha stagnovala. Závody mistrovství republiky se na 

místní dráhu vrátily v roce 2003 a světové závody v roce 

2007 v podobě čtvrtfinále.

www.marianskelazne.cz

129
Jaké město je dodnes spojováno s výrobou kol 

Eska?

a) Sokolov

b) Cheb
b) Cheb

Samotná továrna Eska byla založena roku 1911 a Cheb se 

tak již před první světovou válkou stal centrem výroby 

jízdních a motorových kol. Za socialismu Eska vyráběla 

pánská i dámská cestovní kola a rozšířila sortiment o 

legendární skládačky, neboli skládací kola. Firma svou 

činnost nadobro ukončila roku 2006. Její odkaz však stále 

žije. 

www.muzeumcheb.cz

130 Čím je unikátní Stadlerův pomník u Mnichova?
a) byla v něm uložena urna 

b) není ničním unikátní

a) byla v něm uložena 

urna

U Mnichova nedaleko Mariánských Lázní byl 8. října 2022 

slavnostně odhalen obnovený unikátní pomník Franze 

Stadlera, váženého mnichovského občana a majitele 

známého pivovaru, umístěný na ostrově v lesním jezírku.  

Jedinečnost Stadlerova pomníku spočívá v původním 

uložení opravdové urny s popelem F. W. Stadlera na 

samostatné místo v krajině mimo hřbitov (dá se říct, že se 

jedná o venkovní mauzoleum pro jednu urnu). Jiný takový 

pomník v Karlovarském kraji pravděpodobně nenajdete.

www.marianskelazne.cz

131 Poznáte místo na fotografii? Rozhledna Salinburg

Postavena byla v roce 1906, údajně proto, že 

Františkolázeňským bylo líto, že nemají žádnou vlastní 

historickou památku. Proto se rozhodli postavit si 

nedaleko centra na malém návrší svůj hrad. Řeč je o malé 

rozhledně Salinburg. Kvůli vzrostlým stromům a 

vedlejšímu modernímu hotelu dnes už bohužel okrouhlá 

věž s cimbuřím nenabízí žádný rozhled. Ovšem na pohled i 

nadále zůstává velmi atraktivní a fotogenická.

Miroslav Choc

132 Kde najdete nejvíce medvědů na jednom místě?
Vánoční dům 

Karlovy Vary

Největší sbírkou medvídků v České republice, která je 

uvedená v České knize rekordů, se pyšní Vánoční dům v 

Karlových Varech. Medvědí rodina aktuálně čítá více než 

12 tisíc členů, a to od nejmenšího medvídka, přes 

starožitné skvosty, ručně vyrobené originály, až po 

jedinečné kousky.

Rozšiřte i vy sbírku medvídků a darujte svého méďu, který 

se nyní krčí někde v koutě, ve skříni nebo na půdě. Ve 

Vánočním domě ho rádi přivítají mezi ostatními medvídky, 

dostane jméno dle vašeho výběru a vy navíc obdržíte 

darovací certifikát.

www.vanocnidum.cz

http://www.infocentrumloket.cz/
http://www.krusnohorci.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.menimekraj.cz/
http://www.marianskelazne.cz/
http://www.muzeumcheb.cz/
http://www.marianskelazne.cz/
http://www.vanocnidum.cz/


133 Kdo se kromě Ježíška narodil na Štědrý Den? Zakladatel města Jáchymov Štěpán Šlik

Kromě Štědrého Dne jsme si mohli 24. 12. 2022 

připomenout i 535. výročí narození rodáka 

z Ostrova nad Ohří Štěpána Šlika, zakladatele města 

Jáchymov, které se za jeho vlády stalo dočasně po Praze 

druhým největším městem Českého království a kde se 

začaly razit první stříbrné tolary.

Wikipedia.cz


