Jáchymov: třpyt stříbra, „záře“ uranu. Věž smrti. Ostrov.
https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem/Pamatky-hrou/UNESCO-Krusnohori---mapa

I. Město Jáchymov: horní části náměstí. Roku
1535 zde stálo kolem 1 200 domů (o polovinu
více než dnes) a žilo kolem 18 000 obyvatel.
Tehdy druhé nejlidnatější město Českého
království. A jak je tomu dnes? A proč? Dodnes
lze najít v Jáchymově stopy bývalé slávy:
renesanční portály, výstavné stavby (radnice,
mincovna), chrám sv. Jáchyma a sv. Anny:
první luteránský kostel v českých zemích. U
kostela je také počátek naučné stezky Křížová
cesta ke svobodě, připomínající osudy vězňů –
muklů, kteří v socialistickém Československu
byli nuceni těžit uran. Prohlídka exteriérů. (cca
45 minut)
Doporučujeme hledat stopy po hornících a také na Štěpána Šlika.
II. Svornost: Projet kolem těžební věže dolu
Svornost,
dodnes
funkční
pro
potřeby
jáchymovských lázní, zastavit na parkovišti u štoly
číslo 1 a určitě vystoupat po mauthaseunských
(název přenesen z nacistického koncentračního
tábora s proslulým kamenolomem v dnešním
Rakousku) schodech do tábora Svornost (4. a 5.
zastavení NS Jáchymovské peklo). Tábor je
částečně zrekonstruovaný, lze najít korekci a
vstoupit do ní. Z prostoru tábora pěkné výhledy na
Jáchymov. (cca 45 minut) Virtuální model tábora
nabízí:
https://www.youtube.com/watch?v=xJ-k8pVpjk&list=PL5nr85rzoUe29YGmF0XOIObylxx5hFKTN

x Zasvěceného průvodce naleznete zde:

http://www.politictivezni.cz/dokumenty/cz_pruvodce_201912230025243.pdf

III. Vykmanov II. (Elko - „Věž smrti“) – národní
kulturní památka, třídírna uranové rudy. Ve věži
pracovali političtí vězni (Šlesinger) uprostřed mračen
radioaktivního černého prachu; často bez
ochranných prostředků; značnou část vězňů
tvořili duchovní, kteří byli označeni
jako „nepolepšitelní“. Podoba expozice je proměnlivá.
Předem domluvenou prohlídku Věže smrti
s průvodcem: vezsmrti@seznam.cz
považujeme za základní pilíř exkurze (cca 45 minut).
UNESCO. http://www.politictivezni.cz/index.php?id_str=621
https://www.icostrov.cz/ruda-vez-smrti/
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IV. Ostrov (nad Ohří)
Ostrov je zajímavý svým konceptem „dvojměstí“ – středověké město Schleckenwarth a budovatelské
město sorely 50. let 20. století („centrum uranu“), skýtá velké množství míst, které stojí za prohlídku,
a poměrně jednoduchou možnost občerstvení: nové (Mírové) i staré (Staré) náměstí.
a) Zámek: jednotlivé části kolem 40 minut, doporučujeme vybrat jen jednu, objednat:
Expozice v podkroví: Šlikové a mincování v Ostrově (vstupné) https://www.icostrov.cz/stepan-slik/
Tip: Historie rudného hornictví v Krušných horách od 15. do 20. století (zdarma)
https://www.icostrov.cz/zamek-ostrov-sala-terrena/
Infocentrum Zámek Ostrov / Jáchymovská 1 / tel. 354 224 950 https://www.icostrov.cz/informacni-centrum/
b) Dům kultury (Mírové náměstí) – budovatelské
sousoší na střeše vytvořil Jaroslav Šlesinger během
svého věznění

Malba na skle, autoři V. Lokvenc a J. Kalašová
Jaroslav Šlesinger
Infocentrum Dům kultury / Mírové nám. 733 / tel. 724 509 287 https://www.icostrov.cz/informacni-centrum/
c) Klášterní areál – především Památník (veškerého) násilí na Ostrovsku v kapli svatého Floriana
https://www.icostrov.cz/kaple-sv-floriana/
https://www.icostrov.cz/jaroslav-slezinger-krizova-cesta/
Prohlídka kaple svatého Floriana s představením Šlesingera (křížové cesty) a diskuse nad (veškerým)
násilím cca 40 minut. Více možností prohlídky klášterního areálu viz https://www.icostrov.cz/klaster-ostrov/

d) a mnohé další…
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