
Kontakt
+420 775 311 204

sousedskakafirna.spolek@gmail.com

sousedskakafirna.cz

OVESNÉ 
KLADRUBY 

Projekt podpořen z dotačního titulu Karlovarského kraje - Podpora cestovního ruchu 



Obec Ovesné Kladruby 
Ovesných Kladruby existovaly už ve 12. století. Ležely na původním panství českého vladyky
Sezimy a po něm na panství jeho syna Hroznaty (1160 – 1217). 
Hroznata založil roku 1193 Klášter Teplá a Ovesné Kladruby se již v roce 1242 uvádějí jako
farní centrum.
Od 16. století spěly Ovesné Kladruby ekonomicky i jako farní centrum k založení městysu.
Avšak v roce 1680 se kladrubští sedláci připojili k selskému povstání a agitovali proti císaři a
klášteru. Po roce 1800 došlo k založení klášterních lázní a pro Ovesné Kladruby začal nový
vývoj. Avšak teprve po roce 1850 předčily rychle rostoucí Mariánské Lázně počtem obyvatel
dosud nejpočetnější Ovesné Kladruby. 
1902 staly Mariánské Lázně okresním hejtmanstvím a poté politickým okresem, postavení
Ovesných Kladrub dále klesalo. V r.1888 byl zřízen okres Mariánské Lázně a obec byla
připojena pod jeho správu. 
 Odsunem Němců v roce 1946 trvale klesl počet obyvatel. V roce 1976 se staly Ovesné
Kladruby pouhou sídelní částí města Mariánské Lázně, třebaže jen do roku 1990. Po roce
1990 se vrátila obci samostatnost. V Ovesných Kladrubech v současné době žije kolem 130
obyvatel. 

 

Ovesné Kladruby existierte bereits im 12. Jahrhundert. Sie befanden sich auf dem
ursprünglichen Gut des böhmischen Herrn Sezimy und nach ihm auf dem Gut seines
Sohnes Hroznaty (1160 – 1217).
Hroznata gründete 1193 das Kloster Teplá und Ovesné Kladruby wird bereits 1242 als
Pfarrzentrum erwähnt.
Ab dem 16. Jahrhundert wuchs Ovesné Kladruby wirtschaftlich und als Pfarrzentrum zur
Gründung einer Stadt. 1680 schlossen sich die Kladruber Bauern jedoch dem
Bauernaufstand an und agitierten gegen Kaiser und Kloster. Nach 1800 wurde ein
Klosterbad gegründet und für Ovesná Kladruby begann eine neue Entwicklung. Aber erst
nach 1850 überholte das schnell wachsende Mariánské Lázně Ovesná Kladruby in Bezug auf
die Einwohnerzahl.
1902 wurde Mariánské Lázně Kreishauptmannamt und dann politischer Kreis, die Stellung
von Ovesné Kladrub ging weiter zurück. 1888 wurde der Landkreis Mariánské Lázně
gegründet und das Dorf unter seine Verwaltung gestellt.
 Mit der Vertreibung der Deutschen 1946 ging die Einwohnerzahl dauerhaft zurück. 1976
wurde Ovesné Kladruby ein reiner Wohnort der Stadt Mariánské Lázně, allerdings nur bis
1990. Nach 1990 erlangte die Gemeinde ihre Selbständigkeit zurück. In Ovesné Kladruby
leben derzeit rund 130 Einwohner.



Trasa č. 1 -Milhostovské mofety
Sousedká kafírna- Milhostovské mofety- Milhostov- Ovesné Kladruby 

Milhostovské mofety

Trasa 

představují specifický přírodní fenomén. Přestože nesou název po obci Milhostov (po žluté
turistické značce 1,3 km), patří katastrálně pod obec Ovesné Kladruby (po žlutém místním
turistickém značení 2,5km). Nacházejí se vedle cesty i dále v údolní nivě soutoku Jilmového
a Kladrubského potoka.

Milhostov-Mofets repräsentieren ein spezifisches Naturphänomen. Obwohl sie nach dem
Dorf Milhostov benannt sind (nach dem gelben Touristenzeichen 1,3 km), gehören sie
katasterlich zur Gemeinde Ovesné Kladruby (nach dem gelben lokalen Touristenzeichen
2,5 km). Sie befinden sich neben der Straße und weiter in der Talaue des
Zusammenflusses der Elm- und Kladrubské-Bäche.

 
 

Odkazy https://www.krajzivychvod.cz/



Sousedská kafírna- Podhorní vrch- Hájovna- Podhorní slatě- Ovesné
Kladruby 

Trasa 

Trasa č.2 - Podhorní vrch Podhorní vrch
(místním označením Podhora) je zalesněná hora v okresu Cheb, ležící asi 2,5 kilometry
severozápadně od Ovesných Kladrub. Jedná se o nejvyšší vrchol Tepelské vrchoviny.
Nadmořská výška vrcholu Velká Podhora je 847 metrů, druhý vrchol (Malá Podhora) je ve
výšce 829 m n. m.. Z vrcholové skály druhého vrcholu se směrem k severovýchodu otevírá
pohled na Tepelskou vrchovinu a Slavkovský les, k severozápadu na Smrčiny k jihozápadu na
Český les.

Ortsname Podhora) ist ein bewaldeter Berg im Bezirk Eger, der etwa 2,5 Kilometer
nordwestlich von Ovesné Kladruby liegt. Dies ist der höchste Gipfel der Tepelská vrchovina.
Die Höhe des Gipfels Velká Podhora beträgt 847 m, der zweite Gipfel (Malá Podhora) liegt
auf einer Höhe von 829 m über dem Meeresspiegel.Vom Gipfelfelsen des zweiten Gipfels
öffnet sich ein Blick auf Tepelská vrchovina und den Slavkovský-Wald im Nordosten, im
Nordwesten die Smrčiny, im Südwesten die Český les.



Trasa č. 3 - Sirňák Sirňák
Geologické podloží lokality tvoří amfibolity mariánskolázeňského metabazitového komplexu
zakryté pokryvnými útvary, a to hlinitými až písčitohlinitými svahovinami s úlomky (ojediněle i
většími balvany) a fluviálními sedimenty říčky Teplé. 
Skupina plynných výronů vytváří unikátní bahenní krátery neboli mofety ve zrašelinělé údolní
nivě horního úseky řeky Teplé na úpatí Podhorního vrchu. . Pukliny, po nichž vystupuje plyn z
hloubky do nivních sedimentů, jsou dány tektonickou predispozicí údolí Teplé a třetihorní
vulkanickou aktivitou čedičového Podhorního vrchu. 

Das geologische Substrat der Lokalität besteht aus Amphiboliten des Metabasitkomplexes
Marianske Lazne, die von Deckformationen bedeckt sind, nämlich lehmigen bis sandig-
lehmigen Hängen mit Fragmenten (gelegentlich sogar größeren Blöcken) und Flusssedimenten
des Flusses Teplé.
Eine Gruppe von Gasausbrüchen bildet einzigartige Schlammkrater oder Mofets in der torfigen
Talaue des oberen Teils des Flusses Teplá am Fuße des Podhorní vrch. . Die Risse, durch die
Gas aus der Tiefe in die Auensedimente austritt, sind auf die tektonische Prädisposition des
Teplá-Tals und die tertiäre vulkanische Aktivität des Basalts Podhorní vrch zurückzuführen.

Sousedská kafírna- smírčí kříž- Vodní nádrž Podhora- Siřňák-
Podhorní vrch- Ovesné Kladruby

Trasa 



Our package

Vysočany (německy Wischezahn) je samota, část obce Ovesné Kladruby v okrese Cheb. Leží 1,6
km jižně od Ovesných Kladrub, v katastrálním území Vysočany u Ovesných Kladrub. Původní
vesnice zanikla po druhé světové válce, dochoval se jediný statek, jenž je od roku 1991 chráněn
jako kulturní památka.
Vesnice Vysočany spadala po roce 1850 pod nedaleké Výškovice, ve 20. letech 20. století se
osamostatnila. Po druhé světové válce byly Vysočany připojeny k Ovesným Kladrubům, ale ještě
v 50. letech ztratily status místní části,[2] protože vesnice prakticky zanikla. Z místní zástavby se
dochovala jedna zemědělská usedlost. K opětovnému vzniku evidenční části obce došlo k 11.
březnu 2019.

Vysočany (deutsch Wischezahn) ist eine Einöde, Ortsteil der Gemeinde Ovesné Kladruby im Bezirk
Cheb. Es liegt 1,6 km südlich von Ovesné Kladruby, im Kat. Vysočany bei Ovesné Kladruby. Das
ursprüngliche Dorf verschwand nach dem Zweiten Weltkrieg, ein einziger Bauernhof blieb
erhalten, der seit 1991 als Kulturdenkmal geschützt ist.
Das Dorf Vysočany fiel nach 1850 unter das nahe gelegene Vyškovice und wurde in den 1920er
Jahren unabhängig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Vysočany an Ovesné Kladruby
angeschlossen, verlor jedoch in den 1950er Jahren den Status eines Ortsteils, [2] weil das Dorf
praktisch verschwunden war. Ein Gehöft überlebte von der lokalen Entwicklung. Der
Registrierungsteil der Gemeinde wurde am 11. März 2019 neu eingerichtet

Sousedská kafírna- Vysočany- Výškovice- Klášter Teplá- Ovesné
Kladruby

Trasa č. 4 - Vysočany Vysočany u Ovesných Kladrub

Trasa 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovesn%C3%A9_Kladruby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Cheb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%A1kovice_(Chodov%C3%A1_Plan%C3%A1)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyso%C4%8Dany_(Ovesn%C3%A9_Kladruby)#cite_note-2


Kostel sv. Vavřince
Postaven byl v letech 1747 až 1748 v barokním slohu na místě starší stavby pocházející snad z
počátku 12. století. O něm je první písemná zmínka ve farní knize z roku 1363, kdy je kostel
připomínán jako farní. Požárem byl zcela zničen 25. dubna 1611. Roku 1611 pověřil opat
Andreas Edersbach italského stavitele Counseje výstavbou nového kostela. Při stavbě mu
pomáhal tesařský mistr Weininger z Horního Slavkova. V roce 1746 byl však již kostel v
desolátním stavu a byl zbořen. Nový kostel nechal postavit Jeroným Ambrož, opat
premonstrátského kláštera v Teplé. Stavba do současné podoby probíhala v letech 1747–1748.
V roce 1830 byla postavena jednopatrová budova fary. Stavitelem byl Antonín Thurner z
Kláštera Teplá.

Es wurde zwischen 1747 und 1748 im Barockstil an der Stelle eines älteren Gebäudes
errichtet, das wahrscheinlich aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts stammt. Die erste
schriftliche Erwähnung findet sich im Pfarrbuch von 1363, als die Kirche als Pfarrkirche erwähnt
wird. Am 25. April 1611 wurde sie durch einen Brand vollständig zerstört. 1611 beauftragte Abt
Andreas Edersbach den italienischen Baumeister Counsej mit dem Bau einer neuen Kirche.
Beim Bau half ihm Tischlermeister Weininger aus Horní Slavkov. 1746 war die Kirche jedoch
bereits in einem desolaten Zustand und wurde abgerissen. Die neue Kirche baute Jeroným
Ambrož, Abt des Prämonstratenserklosters in Teplá. Der Bau in seiner heutigen Form erfolgte
in den Jahren 1747–1748. 1830 wurde ein einstöckiges Pfarrhaus errichtet. Der Erbauer war
Antonín Thurnerz aus dem Kloster Teplá.

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA KOSTEL SV.
VAVŘINCE V OVESNÝCH

KLADRUBECH
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Majitel účtu: OBEC OVESNÉ KLADRUBY

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Slavkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Tepl%C3%A1


Sousedská kafírna 
Historie názvu kafírny se traduje až do roku 2015.Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí
a v roce 2020 se otevřel veřejnosti. Kafírna nabízí prostor pro sousedské posezení u
kávy a možnost pořádání malých kulturně společenských událostí jako jsou např.
rodinné oslavy, přednášky, výstavy. Max. kapacita 30 osob. Nedílnou součástí je i
keramická dílna otevřená všem, kteří rádi tvoří a chtějí si vyzkoušet keramiku.  
Vlastníma rukama si vytvoříte drobnosti pro radost a neopakovatelný pocit z tvoření.

Die Geschichte des Namens des Cafés reicht bis ins Jahr 2015 zurück. Das Gebäude
wurde einer umfassenden Renovierung unterzogen und 2020 der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Das Café bietet Platz für Nachbarn zum Kaffeetrinken und die
Möglichkeit, kleine kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen wie
Familienfeiern, Vorträge, Ausstellungen zu organisieren. max. Kapazität von 30
Personen. Ein fester Bestandteil ist auch eine Keramikwerkstatt, die allen offen steht,
die gerne basteln und Keramik ausprobieren möchten.
Sie werden kleine Dinge mit Ihren eigenen Händen für Freude und ein
unwiederholbares Gefühl der Schöpfung erschaffen.


