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MĚSTO A ADRESA

Bečov nad Teplou, Tovární ulice
Bečov nad Teplou, náměstí 5.
května 1

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEVŘENA

POPIS PAMÁTKY
Unikátní sbírková zahrada z 1. pol. 20.st., společné dílo zahradníka Jana
Kodýtka, vévody Jindřicha Beaufort-Spontin a hraběte Arnošta Silva Taroucy
z Průhonic. Ve své době jedna z největších sbírek vysokohorských rostlin v
ČSR - přes 3000 druhů. Do roku 2005 bez údržby, nyní v náročné
rekonstrukci.

Beaufortské alpinum - Bečovská
botanická zahrada

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Radnice Bečov nad Teplou

Radnice postavena barokně r. 1760. Roku 1898 byla celá stavba včetně
14.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 14.00 - fasády renovována (měnily se detaily i počty oken v přízemí), když v roce
16.00 hod.
1851 snesli zadní křídlo při Kostelní ulici

Bečov nad Teplou, Kostelní ul. 189 Kostel sv. Jiří

16.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Bečov nad Teplou, Kostelní ul. 189 Fara

14.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Kostel sv. Jiří je barokní stavba z let 1763-7, v roce 1885 byla přistavena věž.
Stavbu kostela prováděl zednický mistr Fr. Popperle věž Jan Schobert. Mše
jsou zde slouženy každou neděli od 9 00 hodiny. Jinak lze nahlédnout do
interiéru kostela přes kovanou mříž. Kostel je dlouhodobě rekonstruován; v
současnosti se opravuje po etapách fasáda kostela (v uplynulých letech
proběhla oprava věže, hodin, bání, fasády a střechy. Do budoucna zůstává
úkolem restaurování movitého vybavení kostel a zejména jeho odvlhčení.
Kostel je dominantou města a areál kostela s farou tvoří velmi zajímavé
území.
Volně stojící patrová barokní budova, která byla za poslední roky
zrekonstruována a slouží jako komunitní centrum. Fara je obklopena
zahradou, kde je založena bylinková zahrádka a dále se zde konají se výstavy
a drobné kulturní akce. Objekt fary je v současné době nájmu Města Bečov
nad Teplou. Využívají ho místní občanská sdružení, Bečovská farnost,
Mateřské centrum Cvrček, Liga lesní moudrosti.

08.09.2012-16.09.2012

Špalíček je symbol chebského náměstí, které je centrem městské památkové
rezervace, a tvoří komplex jedenácti domů rozdělených Kramářskou uličkou.
Špalíček vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů.
Památka stále nepřístupná - pouze pohled zvenku.

Cheb, Náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad

Špalíček

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
Cheb, Dobrovského 21

Chebský hrad - císařská falc

11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Císařská falc byla vystavěna ve 2. polovině 12. století na místě slovanského
hradiště z 9. – 11. století. Z původního románského opevnění se zachovala
Černá věž a část východní hradby. Nejlépe dochovanou a nejcennější
stavbou falce je hradní kaple sv. Erharda a Uršuly.
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Cheb, Kostelní náměstí

Kostel sv. Mikuláše

Cheb, Františkánské nám.

Kostel Zvěstování Panny Marie a
křížová chodba

Františkovy Lázně, Národní 1

Společenský dům

Františkovy Lázně, Sady Bedřicha
Smetany

Dvorana Glauberových pramenů

Františkovy Lázně, Sady Bedřicha
Smetany

Kolonáda Solného a Lučního
pramene

Nejvýznamnější kostel v Chebu byl postaven mezi lety 1220 a 1230 v
románském slohu. Za dlouhou historií kostela dvakrát vyhořely kostelní
věže, v roce 1945 byly poškozeny náletem. Od tohoto roku byly věže
nahrazeny provizorním zastřešením. V červnu 2008 byly na kostel osazeny
08.09.2012-16.09.2012 11.00 - 16.00 hod.
původní dominantní věže.
Minoritský kostel byl vystavěn zároveň s klášterem po roce 1247, kdy se
Františkáni v Chebu usazují. Po požáru v roce 1270 byl znovu postaven a v
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 12.30 - roce 1285 vysvěcen. Z původní stavby z poloviny 13. století se zachovala
17.00 hod.
sakristie a přilehlá část zdiva kláštera. Křížová chodba kláštera z 1. poloviny
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 12.30 - 14. století patří k nejkrásnějším stavebním památkám historického jádra
17.00 hod.
města.
Společenský dům se díky své velikosti a reprezentativnosti stal dominantou
lázeňského centra města Františkovy Lázně. Původní budova Společenského
domu byla první veřejnou stavbou, která byla po založení lázní postavena.
Výstavba probíhala v letech 1793 až 1795. Později, v letech 1876 až 1877
byl k budově přistavěn neorenesanční sál, který díky své velikosti a
výraznému zastřešení se stal novou dominantou lázní. Interiéry byly řešeny
luxusním způsobem odpovídajícím funkci dané stavby, kde se setkávala
nejvybranější lázeňská společnost. Dnes je v objektu casino, restaurace a
08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
společenský sál.
V roce 1930 byla dokončena výstavba reprezentativní budovy Dvorany
Glauberových pramenů. Jedná se o lázeňský pavilon v podobě klasicizující
pitné haly, která byla vybudována v blízkosti vývěru pramenů Kostelní,
Glauber III a Glauber IV. Architekt Ernst Engelhardt koncipoval dvoranu jako
přízemní budovu, jejímž dominantním prvkem je prosklený elipsovitý
tambur završený kopulí, který osvětluje interiér pitné haly pásem
pravoúhlých oken. Dvorana i v dnešní době slouží svému původnímu účelu
08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
pitné haly.

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

V letetech 1839 až 1843 byla nad nedaleko vyvěrajícími prameny Solným a
Lučním vybudována pozdně klasicistní budova Kolonády Solného a Lučního
pramene. Budova byla koncipována jako přízemní s přísnou osovou
kompozicí. Do střední části byl umístěn centrální převýšený pavilon. Ten byl
doplněn dvojicí křídel ústících do krajních pavilonů, v nichž pak vyvěrají
vlastní prameny. Kolonáda má fasádu koncipovanou v přísně klasicistním
duchu, interiér je zdobený střídmou štukaturou s mohutným sloupořadím.
Objekt i nadále slouží svému účelu zastřešené lázeňské kolonády.
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Františkovy Lázně, nám. Míru

Karlovy Vary, Výšina přátelství 5

Karlovy Vary, Bezručova ul.

Karlovy Vary, Libušina 18

Pavilon Františkova pramene

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Současnou podobu získal Pavilon Františkova pramene roku 1832, kdy byl
podle plánu krajského inženýra Josefa Esche vystavěn nový lázeňský pavilon.
Pavilon byl koncipován jako klasicistní stavba na kruhovém půdorysu,
vycházející z antických chrámových tradic. Samotnou stavbu tvoří dvanáct
sloupů s dórskými hlavicemi, zastřešenou nízkou kopulovitou střechou.
Změnou oproti původnímu řešení stavby je zasklení prostoru mezi sloupy, ke
kterému došlo v době, kdy se začal pavilon využívat celoročně. Původní
staba stála na třístupňové kruhové podnoži, dnes se vstupuje do objektu
přímo z úrovně terénu.

Lanovka a rozhledna Diana spolu s
okolními vyhlídkami
16.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Rozhledna Diana tvoří výraznou dominantu karlovarského horizontu.
Rozhledna vysoká 35 metrů byla postavena v letech 1912 - 1914 v
návaznosti na dokončení lanové dráhy a restaurace Diana. Z vyhlídkového
ochozu můžeme spatřit prakticky celé Karlovy Vary.

Šibeniční vrch - vyhlídkový altán
Bellevue a figurální plastika
Immaculata (Panna Maria
neposkvrněná)

15.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Některá místa v městské části Karlových Varů - Drahovice ještě v dnešní
době připomínají historii. Příkladem je Šibeniční vrch, kde do roku 1786
stála šibenice, na jejímž místě byl postaven na podzim roku 1834 vyhlídkový
altán - tempel Bellevue. Ovšem pro špatný stav byl 15. 6. 1885 stržen a nově
postaven ze dřeva. V blízkosti Šibeničního vrchu se nachází pískovcová socha
Panna Maria Immaculata od neznámého autora z roku 1704.

16.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Hotel Imperial je významnou karlovarskou památkou zasazenou do
lázeňských lesů. Budova hotelu byla slavnostně uvedena do provozu 18.
června 1912. Mimo jiné se tento objekt honosí prvenstvím: na počátku 20.
století je první stavbou vybudovanou technologií litého betonu na českém
území. V okolí hotelu se nachází mnoho altánů a vyhlídek: Vídeňské sedátko
, což je zděný rondel postaven roku 1840 díky donátorům ze Společnosti
lázeňských hostů z Vídně. České sedátko (Paraplui) postaveno ze dřeva roku
1804. Donátorem byl hrabě Findlater. Původně byl v českých barvách odtud pochází jeho název.

Hotel Imperial a okolní altány
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Královské Poříčí , Šachetní 135

Statek Bernard

15.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Loket, Zámecká 67

Hrad Loket o.p.s.

09.09.2012 9.00 - 16.30 hod.

Mariánské Lázně, Krakonoš 665

Park Boheminium Mariánské Lázně 14.09.2012 10.00 - 17.30 hod.
11.09.2012 14.00 - hod.

Mariánské Lázně, Třebízského 106 Městské divadlo Mariánské Lázně

Mariánské Lázně, Masarykova 1

Mariánské Lázně, Goethovo
náměstí 11

Hlavní kolonáda Mariánské Lázně

Na statku Bernard můžete navštívit řemeslné dílny, vyrobit si vlastní
výrobek, či si zakoupit originální suvenýr. Nachází se zde také unikátní
projekt, který vznikl jako pocta řece Ohři. Toto zábavně naučné centrum
řeky Ohře představuje více než osmdesát zajímavých míst, nacházejících se
podél celého toku. Vybrané zajímavosti představují soubor historických
památek, průmyslových staveb či přírodních pozoruhodností. Tato expozice
doplní Váš rozhled o nové informace. Děti také potěší zookoutek, ve kterém
žije stádečko zakrslých koziček.

Naučně poznávací okruh s dokonalými maketami (měřítko 1:25)
významných stavebních a technických památek ČR v překrásném prostředí
krajinného parku. Všechny vystavené modely jsou věrnou replikou
existujícího památkového objektu. Exponáty jsou náročným uměleckořemeslným výrobkem.

11.09.2012 15.00 - hod.

Budova dnešního divadla byla postavena v letech 1865 – 1868 podle plánů
zdejšího stavitele F.Zicklera. Roku 1889 bylo zavedeno na jevišti a v hledišti
elektrické osvětlení. Slavnostní zahajovací představení se konalo 8. srpna
1868. V letech 2007 - 2008 proběhla generální rekonstrukce celé budovy.
PROHLÍDKY pouze ve 14 a v 15 hodin.

08.09.2012-16.09.2012 7.00 - 22.00 hod.

Roku 1826 stála na tomto místě krytá klasicistní hala - Kursál, jenž v letech
1888 - 89 ustoupila pseudobarokní litinové kolonádě z železáren Blansko technická památka. Architekti Hans Miksch a Julian Niedzielski. Subtilní
konstrukce z kovu a skla propůjčily lázeňskému středu šperkařsky mondenní
akcent.

Městské muzeum Mariánské Lázně 15.09.2012 9.30 - 17.30 hod.

Nejstarší dům historické části města s empírovým průčelím, postavený roku
1818 jako penzion pro lázeňské hosty "Zlatý Hrozen". V r. 1823 zde bydlel J.
W. Goethe, jehož návštěvu připomíná pamětní deska a nově otevřená,
přepracovaná a doplněná expozice. Muzeum založené v roce 1887 zde sídlí
od roku 1953.
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Mariánské Lázně, Reitenbergerova Společenský dům Casino
53
Mariánské Lázně

13.09.2012 14.30 - hod.
13.09.2012 14.00 - hod.

SD Casino byl vystavěn v letech 1899 - 1901 ve stylu tak zvané italské
novorenesance. Svůj největší rozmach zažilo Casino v roce 1946, kdy zde byl
uspořádán 1. Mezinárodní filmový festival, dnes známý jako Karlovarský
filmový festival. Casino dnes: využití ke koncertům, především Západočeský
symfonický orchestr, plesy, přednášky, výstavy a přehlídky. Mimo jiné se
prostory Casina velmi často využívají pro různé konference a kongresy.
Každoročně je zde hrán za účasti předních dirigentů a hudebníků z celého
světa úvodní a závěrečný koncert v rámci Chopinovo festivalu v Mar. Lázních.
2 prohlídky
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