NAUČNÁ STEZKA KARLŠTEJNSKÉ ŠACHY
Naučná stezka Karlštejnské šachy vás provede
nejzajímavějšími místy Karlštejnska. Po celém regionu je
rozmístěných 31 šachových figur, které byly zapsány do České
knihy rekordů jako největší na světě. Černý král na Karlštejně
měří 291 cm na výšku a obvod hrudníku má 3 m.
32. figura není v Karlštejnsku, ale zaujímá čestné místo v
Pelhřimově poblíž Muzea rekordů a kuriozit. Je věnovaná
Járovi Cimrmanovi, protože svým umístěním připomíná jeho
tah na políčko G12 - první out v dějinách šachu.
Na tabuli u každé šachové figury nebo na internetových
stránkách www.karlstejnskesachy.cz najdete adresu místa, kde
můžete získat razítko do šachovnice na druhé straně letáku.
Získáte tak jedinečnou upomínku na výlety po Karlštejnsku.

KARLŠTEJNSKO
NEJSTARŠÍ TURISTICKÝ REGION

Karlštejnsko je nejstarší turistický region. Jako místo pro svůj
hrad si ho kdysi vybral císař a král Karel IV., vede tudy
nejstarší turistická stezka Vojty Náprstka. Cesta z Prahy sem
trvá jen pár minut. Najdete zde kromě malebné krajiny i
množství přírodních a kulturních památek. Sportovci ocení
značené cyklotrasy, skály, golfová hřiště a lanové centrum, pro
milovníky kultury, historie a umění jsou tu muzea s místními
zajímavostmi.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Naučná stezka vedoucí
nejzajímavějšími místy
Karlštejnska

Každá figura má na štítu znak města nebo obce, ve které se
nachází. Navíc je ozdobená atributem, který připomíná
místní zajímavosti.
Všechny fihury dohromady váží přibližně 48 tun a jsou vyrobeny z porobetonu a železobetonu. Jejich povrch tvoří fasáda
podobně jako na rodinných domech.

Putujte s královskou hrou po královském regionu,
sbírejte razítka a zapojte se do hry o ceny.
Aktuální podmínky soutěže naleznete na internetu.

Bílý král v Řevnicích

Černý pěšec před pivovarem v Letech

REGION KARLŠTEJNSKO o. s.
Turistická informační kancelář
Kopaninská 189
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tel. 257960512, 725814747
info@karlstejnsko.com
www.karlstejnsko.info
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