
                   

 
 

 

  

Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 
 

Oslava 700 let od narození Karla IV. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 18. června 2016 

mezinárodní turistický pochod pro veřejnost 

KV50 - KARLOVARSKÝ LETNÍ SLUNOVRAT 
 

45. ročník 
 

Na trasách: pěší  - 8, 15, 25 km 

     cyklo - 25 a 50 km 

 

                     

 

 

  

 

 
 



                   

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

DATUM KONÁNÍ:   sobota 18. června 2016. 
 

PREZENTACE A START: Karlovy Vary – Dolní nádraží, (dole ve vestibulu před nástupištěm 

ke vlakům). Popisy a mapky tras obdrží účastníci na startu. 

 

ČASY STARTŮ:   všechny trasy:   7:00 – 10:00 hod. 

     cyklo všechny trasy:  7:00 – 10:00 hod. 

     odjezd smluvního busu do Lokte v 8:00 hod. (jízdné 10 Kč) 

     odjezd linkového busu do Lokte v 10:00 hod (jízdné 31 Kč) 
      

CÍL:     Restaurace „Evropák“ v K. Varech –Tuhnicích  do 18.00 hod. 
 

STARTOVNÉ:   členové KČT 25,- Kč, ostatní účastníci 35,- Kč  

     děti do 15 let a studující 10,- Kč.  

      

UBYTOVÁNÍ:   pořadatelé nezajišťují. 

 

STRAVOVÁNÍ:   na trasách z vlastních zásob, v cíli v restauraci. 

 

ODMĚNA ZA ÚČAST: diplom, magnetka, minerálka, horalka  

 a dobrý pocit z pobytu v přírodě.  

    

PODMÍNKY ÚČASTI: 
Zúčastnit se může každý s ohledem na svůj zdravotní stav. Děti mladší 15 let mohou startovat jen 

v doprovodu dospělé osoby. Každý účastník je zodpovědný ze své jednání (rodiče a vedoucí za děti), cho-

vání a péči o své zdraví a je povinen dbát pokynů pořadatelů akce, obecně platných předpisů, vyhlášek a 

nařízení. Účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Nezapomeňte si přibalit do bato-

hu leukoplast na puchýře, vandrbuch či hospodník, nějakou tu korunu, průkaz totožnosti a hlavně dobrou 

náladu. Na turistických stezkách, které neznají vyvolených, přejeme hodně radosti a poznání!   

 

 

MOŽNOST PLNĚNÍ: DVOUSTOVKA,  OTO „Karlovarsko“, razítka IVV, 

Městský okruh IVV Karlovy Vary. 

 Záznamníky je možno obdržet, případně zakoupit na startu. 

 

MAPY:    KČT č. 4 Krušné hory  

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: http://turiste.webpark.cz ; e-mail: zdspackova@seznam.cz 

 
HLAVNÍ POŘADATEL:  Zdeňka Špačková, Kvapilova 30, 360 01 K. Vary, tel. 604 343 105 

 Těšíme se na Vaši účast v našem krásném lázeňském městě Karlovy Vary, založeném kolem r. 

1350 českým králem a římským  císařem Karlem  IV., jehož 700. výročí od narození si letos připomínáme. 

Při  svých turistických  toulkách v našem městě a okolních nádherných  lázeňských lesích si můžete pro-

hlédnout hned tři sochy tohoto zakladatele.  Pokud vystoupáte do kopců nad našim městem, můžete se po-

rozhlédnou po krajině z altánu (vyhlídky) Karla IV. Přejeme Vám krásné zážitky.    

                                                                   

Výbor KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

http://turiste.webpark.cz/


Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary  

 

.   
 

Pseudogotická rozhledna Vyhlídka Karla IV.  
v podobě minaretu se dvěma vyhlídkovými ochozy byla postavena 

v roce 1876 na Jižním vrchu v lázeňských lesích nad jižním okra-

jem města Karlovy Vary (Karlsbad). Nejstarší karlovarská roz-

hledna, původně nazývaná Vyhlídka Františka Josefa, vznikla 

jako kopie vyhlídkové věže v severoněmeckém Schleswigu. Veřej-

nosti byla prvně zpřístupněna v lázeňské sezoně roku 1877. Po-

slední rekonstrukce volně přístupné vyhlídkové věže proběhla v 

létě roku 2014.  

Již na počátku sedmdesátých let 19. století byl tehdy ještě odles-

něný kopec Hammerberg (Hamerský vrch, dnešní Jižní vrch, 

513,7 m n. m.), obtékaný ze tří stran říčkou Teplá v lázeňských 

lesích nad jižním okrajem města Karlovy Vary uváděný jako ob-

líbené vyhlídkové místo hojně navštěvované lázeňskými hosty. 

Roku 1874 byl vrch karlovarskou městskou radou pojmenován 

Kaiser-Franz Josefs Höhe (Výšina císaře Františka Josefa) a 

rovněž bylo tehdy rozhodnuto o výstavbě rozhledny na jeho vr-

cholu. V průběhu léta a podzimu roku 1876 nechalo následné 

město Karlovy Vary na výšině postavit nejstarší karlovarskou 

rozhlednu podle návrhu neznámého architekta. Pseudogotická 

zděná vyhlídková věž, pojmenovaná Franz Josefs Höhe na počest 

císaře Františka Josefa I., byla kopií rozhledny v severoněmec-

kém Schleswigu. Nová rozhledna Františka Josefa, která plnila 

rovněž funkci altánu, byla zpřístupněna v lázeňské sezoně roku 

1877. V době po první světové válce byla rozhledna přejmenová-

na na Josefshöhe (Josefova výšina) a od doby po roce 1945 se 

nazývá Vyhlídka Karla IV. Roku 1982 byla rozhledna opravová-

na a další rekonstrukcí prošla počátkem devadesátých let 20. 

století. V létě roku 2014 bylo přistoupeno k další rekonstrukci 

volně přístupné rozhledny. Během oprav byly renovovány omítky 

vnějšího pláště objektu včetně nutného pročištění chrličů vody.



 
 

O založení Karlových Varů už psalo mnoho slavných i méně slav-
ných autorů. Pojďme se seznámit s legendou, kterou zachytil 
renesanční lékař Dr. Fabian Sommer, rodák z Karlových Varů ve 
své knize o užívání karlovarských vod z roku 1571: 

"Vypráví se, že Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v 
hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají horké prameny. 
Zdejší lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze psů počal štvát kus 
divoké zvěře. Při jeho pronásledování spadl do tůně, odkud nyní 
prudce tryská horká voda. Pes začal bolestí výt. Lovci, kteří usly-
šeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej poranila pronásledo-
vaná zvěř. Podívaná, jež se jim naskytla, je velice udivila. Přistou-
pili blíže, vytáhli psa z tůně a pak sami ochutnali horkou vodu, jež 
tolik vyděsila psa. O celé události byl zpraven císař Karel IV., kte-
rý se pak s četnou družinou vydal k onomu místu, aby tam sám 
obdivoval nevšední dílo přírody. Za přítomnosti svých lékařů 
moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda může za-
žehnat mnohé těžké nemoci a jest velmi užitečná a posilující. Poté 
vodu sám užil, (říká se, že měl nemocnou nohu) a seznal úlevu a 
zlepšení. Nad tím se panovník radoval a brzy nařídil, aby celé 
místo bylo osídleno a kol pramene zřízeny domy. Místo, na kte-
rém císař užíval vodu, bylo podle údajů tam, kde před časem stá-
valy obecní lázně a nyní tam vystavěna jest radnice. Při té vyvěrá 
pramen, jehož voda neprýští příliš prudce a je pouze vlažná. Vy-
práví se, že před dávnými lety tam býval do skály vytesán stolec, 
na kterém sedával panovník a byl proto nazýván stolcem císaře 
Karla.  

To místo však již zaniklo a je na něm zbudována radnice. Poté, co 

jej voda zhojila, dal císař Karel na onom místě postavit nové měs-
tečko. Chtěl je také opevnit zdí, leč jeho plány byly zkříženy jiný-
mi naléhavými událostmi. Že tomu tak bylo, o tom až dodnes 
svědčí četné zbytky opevňovacího zdiva, které lze spatřit pod Je-
lením kamenem. Na Jelením kamenu lze rovněž najít mnohé pro-

padlé sklepní klenby. Staří obyvatelé říkají, že císař Karel měl v úmyslu postavit na zmíněné hoře hrad k opevnění Karlových 
Varů. I pojmenování městečka upomíná na svého  
objevitele – je nazýváno lázně císaře Karla, Karlovy Vary."  
 
Přesné datum založení města není známo. Vznik stálého osídlení u Vřídla je kolem roku 1350. V roce 1370 udělil Karel IV. městu 
privilegia svobodného královského města. Nejslavnější české lázně Karlovy Vary jsou dnes, stejně jako v minulosti, oblíbeným 
dostaveníčkem lidí z celého světa, čímž pokračují v tradici započaté již před staletími za panování moudrého krále Karla IV. 


