
 1  Bad Elster
 Bad Elster
Saské lázně v těsné blízkosti českých hranic 
téměř už na pomezí mezi Saskem, Bavors-
kem a Čechami. Město s krásnou polohou 
v  údolí řeky Weisse Elster (Bílý Halštrov). 
Ve  městě citlivě restaurované mondénní 
stavby jako třeba Královský lázeňský dům 
nebo památkově chráněné Albertovy lázně. 
Symbolem lázní je socha Hygiey za Králov-
ským lázeňským domem. Divadlo König 
Albert Theater jako cíl návštěvníků z celého 
trojzemí. 
Ein Kurort in Sachsen, eines der ältesten 
Mineral- und Moorheilbäder Deutsch-
lands, in unmittelbarer Nähe zur tschechi-
schen Grenze, fast am Übergang zwischen 
Sachsen, Bayern und Böhmen. Eine wun-
derschöne Lage im Tal der Weißen Elster. 
In der Stadt selbst feinfühlig restaurierte 
Gebäude wie das Königliche Kurhaus oder 
das denkmalgeschützte Albert-Bad. Symbol 
von Bad Elster - die Statue von Hygiea, di-
rekt hinter dem Königlichen Kurhaus. Das 
König Albert Theater als das Ziel von Besu-
chern und auch Künstlern aus dem ganzen 
Dreiländereck. 

 2  Bad Brambach
 Bad Brambach
Saské tradiční léčebné lázně s radonovým 
zřídlem vhodným k  pitné kůře. Ohromný 
lázeňský park o  ploše 16 hektarů. Slavný 
Wettinský pramen, který platí za nejsilnější 
radonový pramen světa. Speciální stezka 
na  nordic walking. Vodní ráj Aquadon 
s  vnitřními a  vnějšími bazény s  teplotou 
vody 32°C. 

Sächsischer Kurort, ein traditionelles 
Heilbad mit einer Radonquelle, die zur 
Trinkkur geeignet ist. Ein 16 Hektar großer 
Kurpark. Die berühmte Wettinquelle, die 
als stärkste Radonquelle der Welt gilt. Ein 
besonderer Wanderweg für Nordic-Wal-
king. Das Wasserparadies "Aquadon" mit 
Innen- und Außenpools mit einer Wasser-
temperatur von 32° C.

 3  Selb, muzeum  
 porcelánu
 Selb, das Museum  
 Porzellanikon
Město porcelánu, v minulém století pochá-
zela polovina produkce německého porce-
lánu odsud. Sídlo muzea  Porzellanikon. 
Die Stadt des Porzellans, im letzten Jahr-
hundert kam die Hälfte der deutschen 
Porzellanproduktion von hier. Heute Sitz 
des Museums Porzellanikon.

 4  SOOS
 SOOS
Národní přírodní rezervace 6 km severový-
chodně od  Františkových Lázní. Rozsáhlé 
rašeliniště a slatiniště s vývěry minerálních 
pramenů a  oxidu uhličitého v  bahenních 
sopkách, tzv. mofetách. Muzejní úzko-
rozchodná dráha Kateřina.  
Das Naturreservat Soos, etwa 6 km 
nordöstlich von Franzensbad. Ein großes 
Torfmoor und Moor mit vielen Mineral-
quellen und Entsprung reines Kohlendi-
oxids in Schlammvulkanen, sogenannten 
Mofetten. Die Schmalspurbahn Kateřina. 

 5  Hrad Seeberg
 Burg Seeberg
Hrad Seeberg (zvaný Ostroh) asi 5 km 
západně od  Františkových Lázní. Jeden 
z nejstarších hradů na Chebsku, jako jediný 
z hrstky zachovaných ministeriálních hradů 
v Česku slouží muzejním účelům. 

Eine Burg ca. 5 km westlich von Franzens-
bad. Eine der ältesten Burgen in der Region 
Cheb, als einzige der wenigen erhaltenen 
Ministerialburgen in Tschechien dient sie 
ausschließlich zu Museumszwecken. 

 6 	 Františkovy	Lázně
 Franzensbad
Lázně s  léčivými prameny známými už 
ve středověku. Město s řadou empírových 
a  klasicistních budov a  krásnou polohou 
uprostřed parků a lesoparků. Nejznámější 

prameny: Glauberovy, Františkův a  Luisin 
pramen. Pověstná plastika malého chla-
pečka s rybou. Dvě romantické vyhlídkové 
věže, Salingburg a rozhledna u restaurace 
Zámeček. Areál Aquaforum, svět vody a re-
laxace.
Ein Kurort mit bereits im Mittelalter be-
kannten Quellen. Eine Stadt mit einer 
Reihe von Empire- und klassizistischen   
Gebäuden und einer herrlichen Lage in-
mitten von wunderschönen Grünanlagen 
und Waldparks. Die bekanntesten Quellen: 
die Glaubersalzquellen, die Franzens- und 
Luisenquelle. Eine berühmte Parkskulptur 
eines kleinen Jungen mit einem Fisch. Ro-
mantische Aussichtstürme Salingburg und 
der Aussichtsturm im Restaurant Zámeček. 
Das Badeareal Aquaforum, eine Oase des 
Wassers und der Entspannung.

 7 	 Komorní	hůrka
 Kammerbühl
Jedna z  nejmladších sopek z  období čtvr-
tohor v České republice s naučnou stezkou 
s informačními tabulemi.
Einer der jüngsten Vulkane aus der Quartär-
zeit in der Tschechischen Republik, mit ei-
nem Naturlehrpfad mit Informationstafeln. 

 8  Hohenberg an der Eger
 Hohenberg an der Eger
Město s  nejzachovalejším hradem v  celém 
pohoří Fichtelgebirge a muzeem porcelánu. 
Eine Stadt mit der am besten erhaltenen 
Burg im Fichtelgebirge und einem Porzel-
lanmuseum.

 9  Weißenstadt
 Weißenstadt
Městečko s památkově chráněným starým 
městem, poměrně novými termálními 
lázněmi a  krásným okolím – sen všech 
cyklistů. Cínový důl Werra. Sklepy z  18. 
století na  uchovávání potravin ve  skále. 
Umělé jezero, Weißenstädter See o  ploše 
48 hektarů. 
Eine kleine Stadt mit einer denkmalge-
schützten Altstadt, einem relativ neuen 
Kurresort und einer wunderschönen Um-
gebung – ein Traum aller Radfahrer. Das 
Zinnbergwerk Werra. Felsenkeller aus dem 
18. Jahrhundert zur Aufbewahrung von Le-
bensmitteln. Ein  Stausee, der Weißenstadt 
im Namen hat: Der Weißenstädter See mit 
48 Hektar Fläche. 

10  Schirnding
 Schirnding
Hraniční přechod, na  objednávku možno 
navštívit Bavorské pohraniční muzeum.
Ein Grenzübergang Deutschland - Tsche-
chien, eventuell ist es möglich hier im 
Bayerischen Grenzmuseum eine Führung 
zu reservieren.

11  Cheb
 Eger

Jedno z  nejstarších 
a  stavebně nejcen-
nějších měst v  Če-
chách se vzácnými 
památkami jako je 
Chebský hrad s  Čer-
nou věží a  hradní 
kaplí, jedna z  nej-

krásnějších středoevropských románských 
památek, či symbol města Špalíček. Muze-
um, galerie.
Eine der ältesten und architektonisch wert-
vollsten Städte in Böhmen mit seltenen 
Denkmälern wie der Kaiserburg mit dem 
Schwarzen Turm und der Schlosskapelle, 
einem der schönsten romanischen Denk-
mäler Mitteleuropas, oder dem Wahr-
zeichen der Stadt, dem Egerer Stöckl – 
Špalíček. Museum, Galerie.

12 	 Bečov	nad	Teplou Petschau
Pozdně gotický hrad a  barokní zámek 
s  románským relikviářem svatého Maura, 
jedním z  nejcennějších pokladů v  České 
republice, výjimečná zlatnická práce ze 13. 
století.
Spätgotische Burg und Barockschloss, mit 
einem der wertvollsten Schätze Tschechi-
ens – dem romanischen Reliquienschrein 
des hl. Maurus, einem Zeugnis der Gold-
schmiedekunst im 13. Jahrhundert.

13 	 Vodní	nádrž	Jesenice	 Talsperre	Jesenice
Největší vodní nádrž v  západních Čechách 
na řece Odravě.
Ein Stausee Jesenice an der Wondreb 
(Odrava), das größte Wasserreservoir in 
Westböhmen.

14  Wunsiedel
 Wunsiedel

Okresní město s klasi-
cistním starým měs-
tem. Park Katharinen-
berg s  bývalým 
poutním kostelem sv. 
Kateřiny, historickými 
zahradami, jelení obo-
rou a parkem dravých 

ptáků s ukázkami sokolnictví. Muzeum pohoří 
Fichtelgebirge s  rozsáhlou sbírkou nerostů 
a  minerálů. Vždy o  víkendu před svátkem 
Jana (24. června) tradiční svátek studní,  
při kterém je k vidění zhruba 33 vyzdobených 
studní či kašen. 
Die Kreisstadt Wunsiedel mit klassizistischer 
Altstadt. Der Park Katharinenberg mit der 
ehemaligen Wallfahrtskirche, historischen 
Gärten, Wildparks und einem Greifvögel-
park mit eigener Falknerei. Das interessante 
Fichtelgebirgsmuseum mit seiner umfang-
reichen Mineraliensammlung. Am Wochen-
ende vor dem Johannesfest (24. Juni) gibt es 
ein traditionelles Brunnenfest mit ungefähr 
33 verzierten Brunnen.

15  Milíkov
 Miltigau
Obec s originálním dobovým statkem s ex-
pozicí selského interiérového vybavení, 
domácího řemeslnického či zemědělského 
nářadí a náčiní.
Ein Dorf mit einem originalen alten Bauern-
haus, mit einer Ausstellung von Möbeln im 
Landhausstil, Handwerks- oder landwirt-
schaftlichen Geräten und Werkzeugen.

16 	Manský	dvůr
 Lehnhof
Dvůr poblíž Žandova s bohatou, téměř tisí-
ciletou historií. V současné době regionální 
minimuzeum. Krásná ukázka hrázděného 
stavebního stylu, který byl do 19. století po-
užíván jak na venkově, tak ve městech.
Ein Hof in der Nähe von Žandov mit einer 
fast eintausend Jahre alten Geschichte. 
Heutzutage ein regionales Minimuseum. 
Ein einzigartiges Beispiel des Fachwerk-
baustils, der bis zum 19. Jahrhundert so-
wohl auf dem Lande als auch in den Städ-
ten geläufig wurde.

17  Salajna
 Konradsgrün
Víska severozápadně od  Dolního Žandova, 
od  roku 2004 vesnická památková zóna. 
V  údolí Šitbořského potoka řada docho-
vaných a  opravených hrázděných statků 
a stavení. 

Ein Dörfchen nordwestlich von Dolní 
Žandov, seit 2004 eine Dorfdenkmalschutz-
zone. Im Tal des Baches Šitboř eine ganze 
Reihe erhaltener oder restaurierter Höfe 
und Häuser im Fachwerkbaustil. 

18 	 Starý	Hrozňatov Altkinsberg
Na základech původně románského hradu 
vystavěný pozdně barokní zámek, od  roku 
2006  v  soukromém vlastnictví. Na  kopci 
nad Starým Hrozňatovem pozoruhodný 
barokní poutní areál Maria Loreto s  kaplí 
Panny Marie u poutního  kostela sv. Ducha. 
K areálu vede několik kilometrů dlouhá kří-
žová cesta s 29 zastaveními. 

Auf den Fundamenten der ursprünglich 
romanischen Burg errichtetes spätbarockes 
Schloss, seit 2006 in Privatbesitz. Auf dem 
Hügel über Starý Hrozňatov der bemerkens-
werte barocke Wallfahrtsort Maria Loreto 
mit der Loreto-Kapelle und der Wallfahrts-
kirche des Hl. Geistes. Zum Areal führt ein 
mehrere Kilometer langer Kreuzweg mit 29 
Kreuzwegstationen.

19  Hrad Boršengrýn
 Burg Borschengrün
Zbytky hradu u vesnic Salajna a Úbočí, pět 
kilometrů severozápadně od Lázní Kynžvart.
Überreste einer Burg in der Nähe der Dör-
fer Úbočí und Salajna, fünf Kilometer nord-
westlich der Stadt Lázně Kynžvart. 

20 	 Kaple	Nejsvětější	trojice	  (Kappl)
 Dreifaltigkeiskirche  
 Kappl
Na  vrchu Glasberg (628 m) ve  vzdálenosti 
3 km od  Waldsassen vystavěný skvostný 
kostel, dnes jeden ze symbolů Stiftlan-
du. Ke Kapplu lze dojet za 5 minut autem 
z Waldsassen, nebo jít po jedinečné růžen-
cové cestě. Krásný výhled.

Auf dem Gipfel Glasberg (628 m), 3 km von 
Waldsassen, eine prachtvolle Kirche, heute 
eines der Wahrzeichen des Stiftlandes. Die 
Kapelle ist mit dem Auto in fünf Minuten 
aus Waldsassen erreichbar oder auch zu 
Fuß, über den einzigartigen Rosenkranzsta-
tionsweg. Eine herrliche Aussicht.

21 	 Dolní	Žandov Unter Sandau
Původně gotický kostel sv. Michala přesta-
věný na  barokní, v  roce 1998 u  obce vy-
hlášena přírodní rezervace Mechové údolí 
s cílem ochrany rašelinišť, pramenišť a mo-
křadních společenstev. 
Die ursprünglich gotische Kirche St. Micha-
el, später im Barock-Stil umgebaut. Bei der 
Gemeinde 1998 gegründetes Naturschutz-
gebiet Mechové údolí (Moostal), das dem 
Schutz von Torfmooren, Quell- und Feucht-
gebieten dienen soll. 

22  Kladská
 Glatzen
Rybník a lovecký zámeček Kladská v centru 
CHKO Slavkovský les s  naučnými stezkami 
přes rašeliniště. U  Kladské začátek tech-
nické památky Dlouhá stoka z  roku 1536, 
protínající velkou část Slavkovského lesa, 
která sloužila k  přivádění vody do  hornic-
kých provozů. Návštěvnické centrum Dům 
přírody CHKO Slavkovský les.
Der Teich und das Jagdschloss Glatzen 
(Kladská) im Herzen des Landschaftsschutz-
gebiets Kaiserwald (Slavkovský les) mit 
Lehrpfaden durch das Naturschutzgebiet 
Glatzer Moor. Eine technische Sehenswür-
digkeit: Der 1536 fertiggestellte Lange Kanal 
zur Wasserzufuhr für die Bergbautätigkeit, 
der einen großen Teil des Kaiserwalds 
kreuzt. Das Besucherzentrum Haus der Na-
tur Slavkovský les.

23 	 Lázně	Kynžvart Bad Königswart
Malé lázeňské město na  úpatí Slavkov-
ského lesa spojené historicky s  rodem 
Metternichů. Léčivé prameny známé již 
z  15. století. V  současné době poskytují 
lázeňskou péči hlavně dětským pacientům.  
Nad městem zřícenina hradu Kynžvart (pů-
vodně  Königswart = Králova stráž). Farní kos-
tel sv. Markéty. Přírodní památka Kynžvart-
ský kámen asi 2 km jižně od Lázní Kynžvart. 

Eine kleine Kurstadt am Fuß des Mittel-
gebirges Slavkovský les (Kaiserwald), his-
torisch mit dem Metternich-Geschlecht 
verknüpft. Bereits im 15. Jahrhundert be-
kannte Heilquellen, heutzutage dient der 
Kurort vor allem Patienten im Kindesalter. 
Über der Stadt platzierte Burgruine Kynžvart 
(Königswart = Die Warte des Königs). Pfarr-
kirche der Hl. Margareta. Das Naturdenk-
mal Königswarter Stein etwa 2 km südlich 
von Lázně Kynžvart. 

24 	 Zámek	Kynžvart
	 Schloss	Kynžvart	
Státní zámek Kynžvart v místě původní tvrze, 
po  staletí v  majetku rodiny Metternichů. 
Tvrz později přestavěna na barokní zámek. 
Zámecká knihovna obsahující asi 42  000 
svazků, pro milovníky kuriozit mimořádná 
sbírka osobních předmětů známých histo-
rických osobností - Kabinet kuriozit. Park 
s řadou rybníčků, mlýnem, okrasnými stro-
my, altány, sochami a pomníky.
Das Staatsschloss Kynžvart an der Stelle der 
ursprünglichen Festung, Jahrhunderte lang 
im Besitz der  Familie Metternich. Später 
zu einem Barockschloss umgebaut. Eine 
Schlossbibliothek mit 42  000 Bändern, 
eine außerordentliche Sammlung vieler von 
berühmten historischen Persönlichkeiten 
stammender Gegenstände – das Kuriosi-
tätenkabinett. Ein Park mit einer Reihe von 
Teichen, einer Mühle, Zierbäumen, Pavil-
lons, Statuen und Denkmälern.  

25  Bad Alexandersbad
 Bad Alexandersbad
Nejmenší bavorské léčebné minerální a sla-
tinné lázně. Léčebný pramen Luisenquelle 
známý od r. 1734, markraběcí zámek z 18. 
století s  krásně moderně upravenými zá-
meckými terasami. ALEXBAD, moderní lá-
zeňský komplex, pro veřejnost denně mezi 
8 a  22 hodinou otevřen Panoramabad se 
třemi různými bazény.
Das kleinste bayerische Heil- und Moor-
bad. Die seit 1734 bekannte Luisenquelle. 
Das markgräfliche Schloss aus dem 18. 
Jahrhundert mit wunderschön angelegten 
Schlossterrassen. ALEXBAD, ein moderner 
Kurbadkomplex, für die Öffentlichkeit ist ein 
Panoramabad mit drei verschiedenen Pools 
täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

26 	 Tröstau	 Tröstau
Místo se zámečkem se 700 let starou histo-
rií, golfové hřiště s 18 jamkami.
Das 700 Jahre alte Hammerschloss und ein 
Golfplatz mit 18 Löchern.

27  Konnersreuth
 Konnersreuth
Městečko spojené nerozlučně se jménem 
Terezie Neumannové (Therese Neumann), 
zvané Resl von Konnersreuth, v  roce 1962 
zesnulé katolické mystičky a  stigmatičky. 
Rodný domek Terezie Neumannové a  za-
hrada Reslgarten, dříve patřící Therese 
Neumannové.
Ein Städchen, untrennbar mit dem Namen 
Therese Neumann (eine katholische Mysti-
kerin und Stigmatisierte), genannt Resl von 
Konnersreuth, verbunden. Man kann das 
Geburtshaus von Therese Neumann sowie 
den Reslgarten besichtigen.

28  Luisenburg
 Luisenburg
Skalní labyrint Luisenburg, žulové skalní 
město v pohoří Fichtelgebirge, údajně nej-
větší evropský žulový skalní labyrint, 100 tisíc 
návštěvníků ročně. Vede jím okružní stezka 
s kamennými, dřevěnými a ocelovými scho-
dy a žebříky překonávající převýšení 100 m. 
Od  června do  srpna festival Luisenburg 
na nejstarší přírodní scéně Německa. 
Das Luisenburg-Felsenlabyrinth, eine Gra-
nitfelsenstadt im Fichtelgebirge, das als 
größtes Granitfelsen-Labyrinth Europas 
gilt. 100.000 Besucher pro Jahr. Durch das 
Labyrinth führt ein Rundweg mit Stein-, 
Holz- und Stahltreppen und Leitern, die 
eine Höhe von 100 m überwinden. Von Juni 
bis August finden hier vor der Felsenkulisse 
die Luisenburg-Festspiele in der ältesten 
Naturszene Deutschlands statt. 

29  Marktredwitz
 Marktredwitz
Živé město s historickým jádrem v trojúhel-
níku tří zemí Bavorska-Čech-Saska, ideální 
pro cyklistické a  pěší túry do  pohoří Fich-
telgebirge a  Steinwaldu, jakož i  pro výlety 
do Čech.  
Eine lebendige Stadt mit einem histori-
schen Stadtkern im Dreiländereck Bay-
ern-Böhmen-Sachsen. Ideal für Radtouren 
und Wanderungen in das Fichtelgebirge 
und den Steinwald sowie für Ausflüge nach 
Böhmen.

30  Waldsassen
 Waldsassen

Klášterní město Wald-
sassen se zhruba 8 tisí-
ci obyvateli. Známá 
barokní bazilika s  jed-
nou z  největších kláš-
terních krypt Německa 
a  pravým unikátem, 
tzv. Svatými ostatky (za-
chovalé kostry vyzdo-
bené zlatem a  dia-

manty). Stále fungující ženský klášter se 
světově známým barokním knihovním sálem 
z let 1689 – 1726. 
Die Klosterstadt Waldsassen mit rund 8.000 
Einwohnern und der berühmten Barockba-
silika, mit einer der größten Klostergrüfte 
Deutschlands und einem wahren Unikat, 
den sogenannten Heiligen Leibern (erhal-
tene Gebeine, mit Gold und Diamanten 
verziert). Ein Zisterzienserinnen-Frauen-
kloster mit einem weltberühmten barocken 
Bibliothekssaal. 

31  Stará Voda 
 Altwasser
Zrekonstruovaná kaple sv. Anny z roku 1712.
Rekonstruierte Kapelle der heiligen Anna 
aus dem Jahr 1712.

32  Vysoká
 Maiersgrün
Působivé torso kostela sv. Jana Křtitele.
Eindrucksvoller Torso der Kirche Johannes 
der Täufer.

33  Neualbenreuth
 Neualbenreuth
Obec s  malými lázněmi Sibyllenbad, jedi-
nými lázněmi v  Horním Falcku. Prameny 
Katharinenquelle s  obsahem radonu a  Si-
byllenquelle. Veřejnosti přístupný vodní 
areál „Badelandschaft“ s  léčivou vodou 
a venkovní částí. Přes dvě stě let starý statek 
Sengerhof, restaurován a využíván jako in-
formační centrum o regionu. Malé muzeum 
Pohraniční domovské světnice - Grenzland-
heimatstuben v typickém hrázděném domě, 
téma zaniklých obcí. 
Eine Gemeinde nahe der tschechischen 
Grenze, mit dem  kleinen Sibyllenbad, 
dem einzigen Kurbad in der Oberpfalz. Die 
Quellen Katharinenquelle (radonhaltig) 
und Sibyllenquelle. „Badelandschaft“, mit 
Heilwasser und einem Außenbereich, auch 
für die Öffentlichkeit zugänglich. Der über 
200 Jahre alte Sengerhof wird als Informa-
tionszentrum für die Region genutzt. Die 
Grenzlandheimatstube in einem schönen 
typischen Fachwerkhaus, ein kleines Muse-
um, mit der Thematik der verschwundenen 
Dörfer.

34 	 Dyleň	 Tillenberg
Vrch s vyhlídkou v nadmořské výšce 940 m 
n. m. ležící téměř na  hranici s  Německem 
a nabízející krásné výhledy po kraji.
Knapp auf der deutsch-tschechischen Gren-
ze in 940 Meter Höhe liegender Hügelgip-
fel, der herrliche Aussichten in die Region 
anbietet.

35 	 Střed	Evropy Mittelpunkt Europas
Vyznačen roku 1865 na  základě měření 
rakouských a německých geografů pod dru-
hým nejvyšším vrcholem Českého lesa Dyleň 
na  hranici s  Německem, tvořen žulovým 
patníkem a kamenným stolem s vyznačený-
mi hlavními  městy a obrysem Evropy.
1865 anhand von Messungen österreichi-
scher und deutscher Geographen unter 
dem zweithöchsten Gipfel des Böhmerwal-
des Dyleň (Tillenberg) markiert, besteht aus 
einem Granitpoller und einem Steintisch 
mit markierten Hauptstädten und den Um-
rissen Europas.

36 	 Teplá	 Tepl
Místo proslulé přede-
vším premonstrátským 
klášterem, který jako 
duchovní centrum kra-
je přes 800 let ovlivňo-
val dějiny celého zápa-
du Čech. V  roce 1950 
uzavřen a sloužil 28 let 

jako kasárna Československé lidové armády. 
Řádu premonstrátů v  roce 1990 navrácen 
v  dezolátním stavu. Některé části kláštera 
zpřístupněny mimo měsíce ledna pro ná-
vštěvníky. Opatský klášterní kostel s  ostatky 
zakladatele kláštera blahoslaveného Hrozna-
ty, v oblouku nádherného portálu mozaiková 
kopie Rafaelovy Sixtinské Madony. 
Ein Ort vor allem durch das Prämonstraten-
ser-Kloster bekannt, das mehr als 800 Jahre 
lang die Geschichte des ganzen Westböh-
mens beeinflusste. Im Jahre 1950 geschlos-
sen, diente 28 Jahre lang als Kaserne der 
Tschechoslowakischen Volksarmee. Die An-
lage wurde im Jahre 1990 dem Prämonstra-
tenser-Orden in einem desolaten Zustand 
zurückgegeben. Einige Teile des Klosters 
ganzjährig außer Januar für die Besucher 
zugänglich. Die Abteiklosterkirche mit den 
Gebeinen des glückseligen Hroznata, des 
Klostergründers, im Bogen des herrlichen 
Portals eine Mosaikreplik der Sixtinischen 
Madonna von Raffael.

37  Zádub - Závišín
 Hohendorf-Abaschin
Dvě obce dnes spojené v jednu, v 19. století 
výletní místo pro návštěvníky z Mariánských 
Lázní. V zimě udržované běžecké tratě.
Zwei Ortschaften, heute zu einer Gemeinde 
verbunden. Im 19. Jahrhundert eine Aus-
flugsstätte für die Besucher Marienbads. Im 
Winter gut gepflegte Langlaufloipen.

38  Podhorní vrch
 Berg Podhorn
Pozůstatek třetihorního vulkanismu východ-
ně od Mariánských Lázní. Výrazná bazaltová 

54 	 Trstěnice Neudorf b. Plan
Široká obdélníková náves s farním kostelem 
sv. Víta ze 13. století s  rokokovým interié-
rem. 
Ein breiter rechteckiger Dorfplatz mit der 
Pfarrkirche St. Veit aus dem 13. Jahrhundert 
mit einem Rokokointerieur. 

55  Mähring
 Mähring
Hraniční přechod Broumov – Mähring 
do  oblasti Stiftland s  jejími centry Tirsche-
nreuth a  Waldsassen. Muzeum "Gelebtes 
Museum" ukazuje minulost této příhraniční 
oblasti, odsun ze sudetoněmecké oblasti, 
téma obcí zmizelých z  mapy v  okolí bývalé 
železné opony na  příkladu zaniklé obce 
Lohhäuser (Slatina) a  regionu Planá - Bez-
družice. Kostel sv. Kateřiny, radnice s pomní-
kem padlých ve světových válkách a nedaleký 
poutní kostelík sv. Anny. Obcí prochází trasa 
EuroVelo 13.
Grenzübergang Broumov – Mähring nach 
Stiftland mit seinen Zentren Tirschenreuth 
und Waldsassen. Das Gelebte Museum 
in Markt Mähring mit der Thematik der 
Abschiebung aus dem sudetendeutschen 
Raum, aus den Karten verschwundene Dör-
fer im Bereich des Eisernen Vorhangs am 
Beispiel der Gemeinde Lohhäuser (Slatina) 
und der Region Planá – Bezdružice (Plan 
– Weseritz). Die Kirche der heiligen Katha-
rina, das Rathaus mit dem Denkmal für die 
Gefallenen der Weltkriege und in der Nähe 
die Wallfahrtskirche St. Anna. Die Route Eu-
rovelo 13 führt durch die Gemeinde. 

56  Wondreb
 Wondreb
Obec s památkově chráněným kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie z 12. století se hřbi-
tovní kaplí sv. Michaela ze druhé poloviny 
17. století. Na stropě 28 obrazů neznámého 
autora zvaných Totentanz von Wondreb 
(Tanec mrtvých), datovaných na počátek 18. 
století.
Eine Gemeinde mit der denkmalgeschütz-
ten Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt aus dem 
12. Jahrhundert mit der Friedhofskapelle 
St. Michael (Totentanzkapelle) aus der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. An der 
Decke 28 Bilder eines unbekannten Autors 
namens Totentanz von Wondreb aus dem 
frühen 18. Jahrhundert.

57  Chodová Planá
 Kuttenplan
Městys v okrese Tachov. Soukromý pivovar 
Chodovar s pivovarnickým muzeem, pivními 
lázněmi a  vyhlášenou restaurací Ve  Skále 
v  bývalých pivovarských sklepích. Dva ži-
dovské hřbitovy a  zámek, krásná poloha 
na okraji CHKO Slavkovský les. Starý a nový 
zámek, kostel sv. Jana Křtitele v centru . 
Eine kleine Stadt im Bezirk Tachov mit herr-
licher Lage am Rande des Schutzgebiets 
Kai serwald. Die Privatbrauerei Chodovar mit 
dem Brauereimuseum, Bierbädern und dem 
berühmten Restaurant Ve Skále in den ehe-
maligen Brauereikellern. Altes Schloss und 
neues Schloss, im Zentrum Kirche hl. Johan-
nes der Täufer, zwei jüdische Friedhöfe.

58  Broumov
 Promenhof
Obec v  okrese Tachov. Na  území obce sil-
niční hraniční přechod do Německa, na ně-
mecké straně Mähring. Kostel sv. Anny, 
Svatovítský zámek, v okolí památné stromy.
Eine Gemeinde im Bezirk Tachau, mit einer 
Straßenverbindung nach Mähring – ein 
Grenzübergang. St. Anna-Kirche, Schloss 
Broumov, in der Umgebung Baumdenk-
mäler.

59  Rozhledna  
 Himmelsleiter
 Aussichtspunkt  
 Himmelsleiter
70 metrů dlouhá a 20 metrů vysoká vyhlídka 
vzniklá r. 2012 přímo u cyklostezky Vizinal-
bahnradweg u Tirschenreuthu.
70 Meter langer und 20 Meter hoher Aus-
sichtspunkt,  2012 entstanden, direkt am 
Radweg Vizinalbahnradweg bei Tirschen-
reuth.

60 	 Tirschenreuth	 Tirschenreuth
Město založené v 10. století, jedno z center 
historické oblasti zvané Stiftland s  výbor-
nou infrastrukturou a  nádherným okolím 
- "země 1000 rybníků". Nedaleko od centra 
šestihektarový rybník kolem historického 
velkostatku Fischhof a  park Fischhofpark. 
Muzea v Muzejní čtvrti MuseumsQuartier.

Im 10. Jahrhundert gegründete Stadt, eines 
der Zentren der Region Stiftland, mit einer 
hervorragenden Infrastruktur und herrli-
cher Umgebung – "Land der 1000 Teiche". 
In unmittelbarer Nähe des Zentrums ein 
Sechs-Hektar-Teich rund um das historische 
Gut Fischhof und der Fischhofpark. Ein Mu-
seumsviertel namens MuseumsQuartier.

61  Falkenberg
 Falkenberg
Městys Markt Falkenberg s  velmi pěkným 
hradem Falkenberg patřícím městu. Jedno 
z míst, kde lze ochutnat pivo Zoigl. Necelé 3 
kilometry jihozápadním směrem od Falken-
bergu chráněná přírodní oblast Waldnaab-
tal, neboli údolí řeky Waldnaab. Zhruba 12 
kilometrů dlouhý kaňon ohraničený až 40 
metrů vysokými žulovými skalisky.
Markt Falkenberg mit einer sehr schönen 
der Stadt gehörender Burg Falkenberg. Eine 
der Kommunen, wo das Zoiglbier gebraut 
und in Zoiglstuben angeboten wird. Weni-
ger als 3 Kilometer südwestlich von Falken-
berg das Naturschutzgebiet Waldnaabtal 
mit einem ca. 12 km langen Canyon mit bis 
zu 40 Meter hohen Granitfelsen. 

62 	 Pavlův	Studenec Paulusbrunn
Zaniklá obec v Českém lese, dnes hraniční 
přechod - na  německé straně hornofalcké 
městečko Bärnau.
Eine ehemalige Ortschaft im Grenzgebiet 
Tschechiens zu Deutschland, heute der 
Grenzübergang - auf deutscher Seite das 
oberpfälzische Städtchen Bärnau.

63  Bärnau
 Bärnau
Městečko s  Muzeem knoflíků a  s  Historic-
kým parkem, největším středověkým archeo-
parkem v Německu (např. raně středověká 
slovanská vesnice, hrádek typu motte z 11. 
století, osada z období vrcholného středo-
věku, aktuálně tu vzniká dvorec z doby Karla 
IV.) Možnost českého audio-průvodce. 

Der größte mittelalterliche archäologische 
Park in Deutschland – der Historische Park 
in Bärnau (z.B. ein frühmittelalterliches sla-
wisches Dorf, eine mittelalterliche Burg des 
Typs Motte aus dem 11. Jahrhundert und 
eine Siedlung aus dem Hochmittelalter, ein 
Hof aus der Zeit Karls IV. aktuell im Bau). 
Deutsches Knopfmuseum.

64 	 Světce Heiligen
Obec na cestě z Bärnau do Tachova s mo-
numentální krásně zrekonstruovanou stav-
bou Windischgrätzovy jízdárny z 19. století.

Eine Gemeinde am direkten Weg von 
Bärnau nach Tachov, eine monumentale, 
wunderschön rekonstruierte Windisch grätz-
Reithalle aus dem 19. Jahrhundert.

65 	 Tachov	 Tachau
Město považované za  bránu Českého lesa 
s chrámem Nanebevzetí Panny Marie a ba-
štami městských hradeb z přelomu 13. a 14. 
století. Tachovský zámek ze 17. století. Muze-
um Českého lesa a Muzeum v zámku.
Stadt, die auch das Tor zum Böhmerwald 
genannt wird. Die Mariä Himmelfahrt Kir-
che und Basteien der Stadtmauern aus der 
Wende des 13. zum 14. Jahrhundert. Ein 
Schloss aus dem 17. Jahrhundert. Das Böh-
merwaldmuseum und Museum im Schloss.

66  Plößberg
 Plößberg
Obec jižně od  Tirschenreuthu s  muzeem 
betlémů přímo v budově radnice. 
Eine Gemeinde südlich vom Tirschenreuth 
mit dem Krippenmuseum direkt im Rat-
hausgebäude.

kupa, vrcholová skála s rozsáhlým suťovým 
polem a zbytky původních lesních porostů. 
Vulkanisches Gestein wenige Kilometer 
östlich von Marienbad gelegen, eine aus-
drucksstarke Basalt-Kuppe, der Gipfel des 
Felsens mit einem umfangreichen Schutt-
feld und Resten des ursprünglichen Wald-
wuchses. 

39 	Mariánské	Lázně
 Marienbad
Světoznámé lázně s  nádherným okolím, 
v  samotné lázeňské zóně zhruba 100 stu-
dených pramenů minerální vody. Typická 
lázeňská architektura centra, jedinečná 
novobarokní litinová kolonáda z  konce 19. 
století, dále např. tzv. Zpívající fontána. 
Cenné církevní památky: Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie na Goethově náměstí, Evange-
lický kostel, pravoslavný kostel sv. Vladimíra 
a Anglikánský kostel.  

 
Der weltberühmte Kurort mit herrlicher 
Umgebung,  etwa 100 bekannte kalte Mine-
ralwasserquellen in der Kurzone. Typische 
Bäder-Architektur in Zentrum, die einzigar-
tige pseudobarocke gusseiserne Kolonna-
de aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, 
unweit die sogenannte Singende Fontäne. 
Wertvolle christliche Bauten, z. B. die Kirche 
Mariä Himmelfahrt auf dem Goethe-Platz, 
die evangelische Kirche Corporis Christi, 
die russisch-orthodoxe Kirche des Heiligen 
Wladimir und die Anglikanische Kirche. 

40  Nagel
 Nagel
Městečko Nagel s  přírodním jezerem, pří-
rodní bylinková obec. Zahrady, Dům byli-
nek, tématické vycházky.
Eine Ortschaft mit einem Natursee. Natur- 
und Kräuterdorf: Gärten, Kräuterhäuser, 
Themenwanderungen.

41  Zámek Waldershof
 Schloss Waldershof
Památkově chráněný zámek ve stejnojmen-
ném městečku.
Ein denkmalgeschütztes Schloss im gleich-
namigen Ort.

42  Valy
 Schanz
Obec na  jižním okraji horské oblasti Slav-
kovský les s vlastní železniční stanicí na trati 
Mariánské Lázně - Cheb.  
Eine Gemeinde am südlichen Rand des 
Kaiserwaldes mit eigener Bahnhaltestelle 
auf der Eisenbahnlinie Marienbad-Eger.  

43  Park Boheminium
 Park Boheminium
Park nedaleko centra Mariánských Lázní 
s maketami významných stavebních a tech-
nických památek České republiky v  jednot-
ném měřítku 1:25. 
Ein Park unweit vom Zentrum Marienbads 
mit Miniaturen bedeutsamer Bauwerke 
und technischer Denkmäler der Tschechi-
schen Republik im Einheitsmaßstab 1:25. 

44 	 Velká	Hleďsebe Groß Sichdichfür
Kostel sv. Anny s věží vysokou 42 metrů, se 
sochou sv. Anny s knihou v ruce na hlavním 
oltáři. Na svátek sv. Štěpána „živý betlém“. 
Nový památník obětem 1. světové války.
Die Kirche Heilige Anna mit ihrem 42 m 
hohen Kirchenturm und einer Statue der 
Heiligen Anna mit einem Buch in der Hand 
am Hauptaltar. Am 26. Dezember am Hl. 
Stephanitag eine „lebendige Krippe“. Ein 
neues Denkmal an die Opfer des Ersten 
Weltkrieges. 

45  Mitterteich
 Mitterteich
Město s dlouhou tradicí výroby porcelánu. 
Dnes Muzeum porcelánu v  prostorách bý-
valé slavné porcelánky, která zde fungovala 
přes 100 let. Tři šenky piva Zoigl.
Die Stadt Mitterteich mit einer langen und 
berühmten Porzellanproduktion. Das Por-
zellanmuseum in den Räumlichkeiten der 
ehemaligen Porzellanfabrik. Drei Zoiglstu-
ben.

46  Vodopád Muglbach
 Muglbach-Wasserfall
Idylicky položený  vodopád na horním toku 
Mohelského  potoka v  blízkosti Altmuglu 
(mezi obcemi Neualbenreuth a Mähring).

Idyllisch gelegener Wasserfall auf dem 
Muglbach zwischen den Gemeinden Mäh-
ring und Neualbenreuth kurz hinter Altmugl.

47  Vlkovice
 Wilkowitz
Obec s rozsáhlou okrouhlou návsí.
Eine Gemeinde mit einem großen rundli-
chen Dorfplatz.

48 	 Tři	Sekery Dreihacken
Obec asi 6 km jihozápadně od Mariánských 
Lázní. Ve středu obce Minimuzeum Bouda. 
Kostel 14 sv. pomocníků v nouzi z let 1787 – 
1790. Bývalá Englova továrna. V okolí obce 
množství křížů vztyčených v  krajině, např. 
Hellingerův nebo Cikánský kříž.

Eine Gemeinde etwa 6 km südwestlich von 
Marienbad entfernt. Im Gemeindezentrum 
das Minimuseum Bouda (Hütte). Die Vier-
zehn-Nothelfer-Kirche aus den Jahren 1787 
– 1790. Die ehemalige Fabrik Engl. In der 
Umgebung viele Kreuze in der Landschaft, 
z.B. das Hellingerkreuz oder das Zigeuner-
kreuz.

49  Panský vrch rozhledna
 Aussichtsturm Panský  
 vrch (Herrenberg)
Vyhlídková věž u silnice z Drmoulu na Tři Se-
kery na Panském vrchu, železná kostrukce, 
207 schodů, vyhlídka z výšky 40 m. 
An der Straße von Drmoul nach Tři Sekery, 
ein eiserner Aussichtsturm auf dem Gipfel 
des Panský vrch bei der Ortschaft Drmoul, 
207 Stufen, Aussichtsplattform in 40 Meter 
Höhe.

50  Drmoul
 Dürrmaul
Kaple sv. Josefa postavená v roce 1924 jako 
pamětní kaple obětí 1. světové války. V blíz-
kosti u  Panského vrchu židovský hřbitov, 
nejstarší náhrobek z  roku 1656. Naučná 
stezka kolem Panského vrchu s  několika 
prameny, NS Cech sv. Víta na místě bývalé-
ho vojenského cvičiště.
Im Jahr 1924 als Gedenkkapelle für die 
Opfer des Ersten Weltkriegs erbaute Ka-
pelle des St. Joseph. Unweit des Gipfels 
Panský vrch ein jüdischer Friedhof – der 
älteste Grabstein aus dem Jahre 1656. Ein 
Lehrpfad um den Gipfel Panský vrch mit 
einigen Quellen, der Lehrpfad Cech sv. Víta 
(St.-Veitszeche) am Ort der ehemaligen Mi-
litärübungsfläche. 

51  Slatina
 Lohhäuser
Muzeum Slatina v bývalém objektu roty po-
hraniční stráže k tématu Železná opona a fa-
lešná hranice. V  expozici zbraně, vojenské 
vybavení, předměty propagandy používané 
za  studené války, možnost navštívit výsle-
chovou místnost a  vojenské ubikace v  pů-
vodním stavu. Prohlídky na objednávku.
Museum in Slatina (Lohhäuser) in der ehe-
maligen Grenzschutzwachekompanie-Kaser-
ne mit den Themen Eiserner Vorhang und 
falsche Grenze. In der Exposition Waffen, 
militärische Ausrüstung und Propagandaar-
tikel aus den Zeiten des Kalten Krieges plus 
die Möglichkeit, den Vernehmungsraum und 
die Militärquartiere in ihrem ursprünglichen 
Zustand zu besichtigen. Der Besuch muss im 
Voraus gebucht werden. 

52  Martinov
 Martnau
Obec spadající dnes správně pod Vlkovice, 
na návsi 4 m vysoký kříž. Rainův mlýn, prv-
ně zmiňovaný v roce 1621, dříve restaurace 
a výletní místo pro lázeňské hosty.
Eine Ortschaft mit einem 4 m hohem Kreuz 
auf dem Dorfplatz, heute gehört sie zu Vlko-
vice. Rainmühle (Rainův mlýn), welche 1621 
zum ersten Mal erwähnt wurde, früher ein 
Restaurant und Ausflugs-Café für die Kur-
gäste.

53  Pístov
 Pistau
Dnes část Chodové Plané s  kostelem sva-
tého Bartoloměje a  pomníkem obětem 
pochodu smrti v dubnu 1945.
Heute ein Ortsteil von Chodová Planá mit 
der St. Bartholomäus-Kirche und einem 
Denkmal für die Opfer des Todesmarsches 
im April 1945.


