Závěrečná práce k ukončení 1.stupně
základní školní docházky

Krušné hory

Jméno: xxxxxxxxxx
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DOPIS KAMARÁDOVI
V Hodkách 16.2. 2014

Ahoj Mirko,
Jak se máš? Já se mám dobře. Doufám, že nejsi nemocná, protože bych tě chtěla pozvat na
výlet? Pojedeš?
Jestli ano, tak bychom jeli do Krušných hor.
V Krušných horách si prohlédneme Ježíškovu cestu, vyběhneme na nejvyšší horu Klínovec,
poté si projdeme Božídarská rašeliniště, a pak se koukneme do města Boží Dar.
Jeli bychom na třídenní pobyt. Pojedeme autobusem, cesta bude trvat asi 6 hodin. Sejdeme se
12. července na autobusovém nádraží v 7:30 hodin.
Ubytujeme se v chatě Chevak, kde budeme mít snídani a večeři.
S sebou: vhodné oblečení, pohodlnou obuv, hygienu, batoh, kapesné přibližně 700 Kč.
Těším se na náš bezva výlet?

Tvoje Katka
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DOPIS V CIZÍM JAZYCE
Hallo Mirka!
Ich mochte dich fur drei Tage zu einem Ausflug nach Boží Dar und Klínovec einladen.
Wir treffen uns am 12. Juli um 7:30 Uhr am Busbahnhof in Liberec.Wir werden im Haus
Chevak bleiben.
Wir besuchen den hochste Berg des Erzgebirgen, Baby Jesus Pfad, Božídarské Torfmoor und
Boží Dar Stadt.
Bitte nimm Sportbekleidunk, Sportschuhe, Taschengeld, personliche Sachen.
Ich hoffe die kommst!
Viele Gruse
Deine Kate
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Krušné hory
Vítej v severozápadních Čechách, kde hranice s Německem spojují Krušné hory. Patří mezi
nejdelší pohoří v České republiky – tvoří je 130 km dlouhý, plochý a úzký hřbet. Krušné hory
lemují vonící lesy - ty lákají k procházkám, výletům i projížďku na kole. V létě se můžeme
osvěžit na koupalištích a v zimě sportovat na běžkách či na lyžích. Nejoblíbenější a
nejslavnější hora je Klínovec.
Krušné hory mají co nabídnout - ježdění po zámcích a hradech, expozice v muzeích, nebo si
dopřávat odpočinek v lázních, navštívit Karlovy Vary, Teplice, duchcovský zámek, kde
strávil svůj celý život Casanova, muzeum lidové architektury v Novém Drahově, tajné chodby
vedoucí z hradu Hauenštejna. Vodáci mohou sjíždět údolí řeky Divoká Orlice.
Turistické cíle:
Města
Hrady a zámky
Muzea a skanzeny
Přírodní zajímavosti
Rozhledny
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Zajímavá místa

Naše putování začneme v Božidarských rašeleništích. Můžeme zde vidět rašelinu ve všech
fázích – nenarušenou a vytěženou. Zdejší bohaté zásoby byly objeveny v 18.století, kdy se
rašelina používala na topení. Bylo nutné rašeleniště odvodit, odlesnit a zajistit cesty pro odvoz
a manipulaci. To vše trvalo 1-2 roky. Pak se mohlo začít těžit. V 19. století, kdy byla
ukončena těžba cínu a stříbra, se těžba stala jedním z nejdůležitějších zdrojů obživy pro místní
obyvatele.
Božidarská rašeleniště se rozkládají na ploše 930 ha. V roce 1965 byla vyhlášena státní
přírodní rezervací. Nejkrásnější dominantou rašeleniště je Špičák (1 115m), kupa pocházející
z druhohor a mladších třetihor.
V roce 1972 zde byla postavena naučná stezka. Začíná a končí v obci Boží Dar. Výška
rašeliny je v rozmezí 0,5 až 3,8 m. Chodníčky chrání vzácné rostliny, ale i naše zdraví. Délka
trasy je 3,5 km. Najdete na nich 12 naučných zastávek., můžete se i seznámit s zajímavostmi
o tomto rostlinném společenstvu.
Jednou ze zajímavostí je např: výskyt střevlíků, kteří vymizeli v souvislosti s těžbou rašeliny.
Velkou vzácností je jelen evropský, který je pro osobitý tvar paroží označován jako jelen
krušnohorský. Božidarská rašeleniště se nikdy nepodařilo jako jediné vysušit. Vznikala
jezírka a močály, které v teplejších poledových dobách začaly zarůstat. Rostou zde: vřes
obecná, borůvka, brusinka, vlochyně,
klikva, šicha černá, kyhanka a další.
Stromy: smrk a borovice – kleč, jeřáb
obecný, bříza pýřitá a bříza zakrslá.

Dále si projdeme Ježíškovu cestu.
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Existuje jen jedno místo, kde se můžeme s blonďatým Ježíškem vidět po celý rok a poznat se
s jeho pomocníky: Netopýrkem, Pírkem, Hvězdulkou, Skákošem a dalšími. V roce 2007 byla
v Božím Daru postavena Ježíškova cesta. Pro malé je připraven veliký zážitek a pro dospělé
překrásná procházka.
Vybrat si můžete ze dvou okruhů různé délky: pro nejmenší je určena malá Ježíškova cesta,
která je dlouhá 5,6 km, zdatnější výletníci mohou vyzkoušet velkou Ježíškovu cestu, která
měří 12,9 km. Oba okruhy začínají v infocentru muzea, kde se dá vyzvednout Ježíškův
zápisník. Do něj si zapisujeme své odpovědi na úkoly, které na nás čekají v roztomilých
zastávkách se střechou v průběhu celé cesty. V některých zastávkách jsou i atrakce typu
prolézaček, skluzavek, kladiny nebo houpaček. Až dorazíme do cíle - opět do infocentra dostaneme Ježíškovo razítko a malé překvapení.
Cestu nemusíme projít jen pěšky, ale můžeme ji projet i na kole. V zimě se Ježíškova cesta
upravuje jako běžecká stopa – jde o jednu z nejoblíbenějších božídarských tratí.

Po Ježíškově cestě si půjdeme prohlédnout město Boží Dar. Boží Dar je nejvýše položené
městečko ve střední Evropě. Je blízko nejvyššímu vrcholu Krušných hor – Klínovci. Je třetím
nejmenším městem v České republice. V minulosti se tu těžilo stříbro, v okolí tohoto města už
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ale na stříbro narazíme stěží. Ale v Božím Daru uvidíme fantastickou přírodu protkanou
hustou sítí cyklistických a turistických tras, v zimě trasami běžeckými.

Boží Dar se rozkládá na plošině ve výšce 1028 m. n. m. Kutání na stříbrnou rudu začalo v r.
1517 u vsi Wintersgrün. V r. 1528 narazil horník Hans Schramm na stříbro. V r. 1533 byl
vyměřen nový městský celek s 600 stavebními parcelami. Byl pojmenován Boží Dar, podle
pověsti jako výraz díků za objevení ložisek stříbra. V roce 1546 povýšil kurfiřt Johann
Friedrich Boží Dar na svobodné horní město. Po vyčerpání stříbrných rud na konci 16. století
význam Božího Daru poklesl. Ve druhé polovině 18. století dochází k oživení dolování, které
přetrvalo do poloviny 19. století. Dnes je Boží Dar významným rekreačním a sportovním
střediskem.

Po překrásném městě Božím Daru si vyšlápneme
na horu Klínovec. S nadmořskou výškou 1244 m
je Klínovec nejvyšší vrchol Krušných hor.
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Klínovec má slavnou rozhlednu, ze které uvidíme celé město Boží Dar.
V polovině 19. století byla vybudována zpevněná cesta, a tak se za svěžím horským
vzduchem mohli vydávat i hosté z nedalekých měst. Roku 1884 postavili členové spolku na
Klínovci kamennou rozhlednu, ke které později přibyl hotel. V současné době probíhá na
Klínovci rekonstrukce.
A jak se vlastně na Klínovec dostaneme? Z Božího Daru vedou turistické stezky nebo pro
mnohé příjemnějším způsobem je vydat se na vrchol sedačkovou lanovkou.
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Kalkulace
Ceny v kalkulaci jsou uvedeny na 1 osobu.
Ubytování a strava:
1 noc

200 Kč

Polopenze

150 Kč

_________________________
Celkem – 1 den

350 Kč

Celkem – 3 dny

350 x 3 = 1050 Kč

Doprava autobusem:
Liberec – Praha, Černý Most

95 Kč

Praha, Florenc – Karlovy Vary

160 Kč

Karlovy Vary – Boží Dar

44 Kč / 22 Kč

________________________________________________
Celkem 1 cesta

299 Kč / 277 Kč

Vstupné:
Lanovka ( zpáteční)

100 Kč / 80 Kč

Kalkulace pro 1 dítě na 3 dny:
1050 + 277 x 2 + 80 = 1684 Kč
Kalkulace pro 1 dospělou osobu na 3 dny:
1050 + 299 x 2 + 100 = 1748 Kč
Kalkulace pro 2 děti a 1 dospělou osobu na 3 dny:
1050 x 3 + 299 x 2 + 277 x 4 + 100 + 80 x 2 = 5116 Kč
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Báseň o Ježíškovi
neznámý autor

Můj milý Ježíšku,
co si mám přát?
Dokážeš stuhou
radost omotat?
Štěstí zabalit
a pod stromek dát?
Lásku, tu pravou,
pro život, teď už napořád?
Mám milý Ježíšku,
mám jedno přání.
Ať všechna přání,
pod stromkem zazáří!
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Znak Božího Daru
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Moje fotogalerie

Pohled z Klínovce

Krásný pohled z Klínovce
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Vochomůrka obecná

Pomocník Ježíška Hvězdulka

Pírek
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Moje obrazová příloha
- Vlastní fotogalerie není součástí ukázkové závěrečné práce
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