
Klid?

Poklad?

UNESCO?

Lázně?

Rozhled?

Jízda?

Relax?

Dovolená v Karlovarském kraji!



—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vážení a milí čtenáři, 
 

určitě mi dáte za pravdu, že Karlovarský kraj patří k nejkrásnějším 
v naší zemi, a většina z vás si asi hned vybaví tryskající minerální pra-
meny na kolonádě, neopakovatelný festivalový večer, slunce zapada-
jící za vrcholky Krušných hor nebo tu poslední jízdu s přáteli po cyklo-
stezce podél Ohře z Chebu směr Sokolov. 
Pojďme na  chvilku zapomenout na  uplynulé měsíce plné strachu 
z nákazy a nekonečnou sérii omezení a opatření. A věřte, že nejlépe se 
na starosti zapomíná právě v našem kraji. V lázních, kde se o vás zku-
šení terapeuti postarají, abyste se cítili zdraví a svěží. Mimochodem, víte, 
že na pobyty v lázeňských domech, ale i v penzionech či kempech kraj 
opět poskytne od 1. června příspěvek až 300 Kč na osobu a noc? Aktivně 
sportovat i jen tak se toulat můžete v parcích, lesích a v horách, kde je 
příroda nedotčená tak, že vás to donutí zatajit dech. Inspiraci k výle-
tům nabízí blog turistického portálu Živý kraj.
V příloze, kterou držíte v rukou, najdete ty nejzajímavější tipy na to, jak 
u nás strávit nezapomenutelnou dovolenou. A nezapomeňte si pořídit 
KarlovyVARY REGION CARD, tedy kartu, díky které získáte vstupy zdarma 
do atraktivních turistických míst po celém kraji, svezete se bezplatně 
městskou dopravou v Karlových Varech i v Mariánských Lázních a zís-

káte spoustu dalších slev. 

Na viděnou se těší
Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
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BONUS PRO VÁS 
Získejte příspěvek až 9000 Kč 
na ubytování v Karlovarském kraji 
v červnu, září, říjnu a listopadu.
www.ubytovanikarlovarskykraj.cz

Objevujte památky 
Karlovarského kraje  
s turistickou kartou 
předplacených služeb.  
www.karlovyvarycard.cz

Vítejte  
v Karlovarském  
kraji

blog.zivykraj.cz

http://www.karlovyvarycard.cz
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Po covidu do lázní 
Karlovarského kraje

Lázně Karlovarského kraje jsou ideálním místem 
k rekonvalescenci a posílení imunitního systému. 
Již několik desetiletí se zde úspěšně léčí stavy 
po komplikovaných chronických onemocněních plic, 
nemoci pohybového systému, ale i virová onemocnění 
jater a nespecifické záněty střevní. Díky tomu 
dokážou velmi efektivně pomoci s odstraněním 
následků po prodělaném onemocnění covidem-19. 

Po staletí prověřená tradice
Unikátní léčivé přírodní zdroje 
(minerální prameny, slatina, pří-
rodní CO

2
, radonová voda a příz-

nivé klimatické podmínky), vysoce 
odborný personál a dlouholeté 
zkušenosti jsou nejlepší zárukou 
kvalitní léčebně rehabilitační péče. 
Jejím cílem je zlepšení fyzického 
i psychického stavu a snížení rizi-
kových faktorů pacientů s chronic-
kým onemocněním. 

Vyberte si kvalitní lázeňskou péči 
Tradice kvalitního lázeňství je pevně 
provázaná s nejnovějšími poznatky 
z oborů lékařství, balneologie a wel-
lness. Lázeňský trojúhelník (Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy 
Lázně) je společně s osmi evrop-
skými lázněmi na cestě na seznam 
světového dědictví UNESCO.

Město Název hotelu Název balíčku Kat. Počet  
nocí

Cena  
Kč od

Webová stránka

Karlovy Vary Astoria Hotel & Medical Spa Speciální program po prodělaném 
onemocnění covid-19

4* 7 15900 www.astoria-spa.cz

Karlovy Vary Hotel Růže Po covidu zpět do formy 4* 6 13280    www.hotel-ruze.com

Karlovy Vary Savoy Westend Hotel Live after covid-19 5* 7 46774 www.savoywestend.cz

Karlovy Vary Sanatorium Kriváň, Bohemia-lázně Post-covidová léčba a upevnění imunity 3* 6 10800 www.bohemia-lazne.cz

Karlovy Vary Hotel Thermal Léčení pro posílení dýchacích cest 4* 6 17850 www.thermal.cz

Karlovy Vary Luxury Spa & Medical Wellness 
Hotel Prezident

Léčebný program Postcovid 4* 7 19250 www.hotelprezident.cz

Karlovy Vary St. Joseph Royal Regent Léčebný balíček post covid 4* 3 6600 www.royalregent.cz

Karlovy Vary Dvorak Spa & Wellness Léčebný pobyt s polopenzí a 10 procedurami 4* 6 12495 www.axxoshotels.com

Karlovy Vary Humboldt Park Hotel & Spa Léčba postcovidového syndromu 4* 7 9261 www.humboldt.cz

Karlovy Vary Karlsbad Grande Madonna Regenerace po covid-19 4* 7 14000 www.hotel-kgm.cz

Karlovy Vary Spa Hotel Imperial Respirační lázeňská péče 5* 6 17041 www.spa-hotel-imperial.cz

Karlovy Vary Spa Hotel Schlosspark Lázeňský léčebný týden 
pro postcovidové pacienty

4* 7 16500 www.schlosspark.cz

Karlovy Vary Luxury Spa Hotel Olympic Palace Silný dech - Léčebná kúra po covidu-19 5* 6 14274 www.olympic-palace.cz

Karlovy Vary Bristol Palace Post covid regenerace 4* 6 20605 www.bristolgroup.cz

Karlovy Vary Park Spa Hotel Sirius Regenerace post covidu-19 4* 7 8684  www.hotel-sirius.cz

Karlovy Vary Spa Resort Sanssouci Respirační lázeňská péče 4* 6 12859 www.spa-resort-sanssouci.cz

Karlovy Vary Spa Hotel Iris Rekonvalescence po onemocnění covidem-19 4* 7 18900 www.irishotel.cz

Mariánské Lázně Lázeňský hotel Royal Regenerace dýchacích cest po covidu-19 4* 7 15400 www.royalmarienbad.cz

Mariánské Lázně Spa & Wellness hotel St. Moritz Znovu se nadechnout 4* 7 13000 www.saint-moritz.cz

Mariánské Lázně Orea Spa Hotel Cristal Post-covid balíček 4* 4  12348 www.cristalpalace.cz

Mariánské Lázně Hotel Krakonoš Pobyt pro posílení imunity  
a regeneraci post covidových stavů

3* 5 6706 www.hotelkrakonos.eu

Mariánské Lázně Spa & Wellness Hotel Olympia Lázeňský respirační program 4* 7 14105 www.olympiahotel.eu

Mariánské Lázně Sun Palace Spa & Wellness Léčebný pobyt s polopenzí a 10 procedurami 4* 6 12495 www.axxoshotels.com

Mariánské Lázně Falkensteiner Spa Resort Post covid rehabilitace & dechová terapie 5* 7 26156 www.falkensteiner.com

Mariánské Lázně Ensana Health Spa Hotels Regenerace po covid-19 4* 7 17430 www.ensanahotels.com

Mariánské Lázně SPA & Wellness hotel Richard Rekonvalescence po prodělání covidu-19 4* 7 10500 www.hotelrichard.cz

Mariánské Lázně Hotel Nabokov Pocovidový balíček 4* 6 13200 www.hotelnabokov.cz

Františkovy Lázně Lázeňský hotel Pyramida Regenerace po covidu-19 4* 7 11990 www.hotel-pyramida.cz

Františkovy Lázně Hotel Reza Speciální po-covidový pobyt 4* 7 10400  www.hotelreza.cz

Františkovy Lázně Lázeňský dům Palace I, II a Bellaria Covid-19 rekonvalescence 4* 7 11102 www.kurhauspalace.cz

Františkovy Lázně Spa Hotel Diana Rekonvalescence po covidu-19 4* 7 16632 www.diana-ld.com

Františkovy Lázně Sanatorium Klíma Premium Spa 
& Wellness

Intenzivní léčba po covidu 4* 13 24800 www.sanatoriumklima.cz

Františkovy Lázně Spa&Kur Hotel Praha Po covid pobyt pro posílení organismu 3* 6 10900 www.spakurhotelpraha.com

Františkovy Lázně Spa&Kur Hotel Harvey Po covid balíček pro posílení imunity 4* 6 11920 www.spakurhotelharvey.com

Františkovy Lázně Spa Resort Pawlik – Aquaforum Rekonvalescence covid 4* a 3* 7 12040    www.frantiskovylazne.cz

Františkovy Lázně Francis Palace Speciální po-covidový pobyt 4* 7 10400 www.francispalace.cz

Františkovy Lázně Monti Spa hotel Rekondiční pobyt po covidu-19 4* 7 9850 www.monti-spa.cz

Františkovy Lázně Spa Hotel Imperial Regenerace po covidu-19 4* 7 15990 www.imperialfrantiskovylazne.cz

Františkovy Lázně Lázeňské sanatorium Dr. Peták Postcovidový pobyt a prevence 3* 7 9500 www.sanatoriumpetak.cz

Františkovy Lázně Lázeňský dům Erika Lázeňská pocovidová regenerace balíček 1 4* 7 13800 www.kurhaus-erika.cz

Františkovy Lázně Spa Hotel Centrum Relaxační postcovidová léčba 4* 7 12950 www.spahotelcentrum.cz

Jáchymov Radium Palace Regenerace po covidu-19 4* 7 13160 www.laznejachymov.cz

Kynžvart Léčebné lázně Lázně Kynžvart Anticovid 3* 7 7980  www.lazne-kynzvart.cz

Vyberte si z nabídky postcovidových programů lázeňských domů
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Postcovidová  
rekonvalescence

Karlovy Vary, brána do kraje,  
jsou proslulé lázně s největší koncentrací  
léčivých pramenů na světě.  
→ www.karlovyvary.cz

„Karlovarská komplexní lázeňská léčba má dlouholeté 
zkušenosti s léčbou virových onemocnění jater a nespe-
cifických zánětů střevních. Využívá se kladného vlivu 
horké karlovarské minerální vody k pitné kúře v kom-
binaci s dietní léčbou. V průběhu lázeňské léčby jsou 
naši specialisté v oboru léčebné rehabilitace a fyzikální 
terapie připraveni zvýšit srdeční a svalovou výkonnost 
a snížit neurologické projevy postcovidových pacientů.“

Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc.,  
lékařský ředitel Savoy Westend, Karlovy Vary

K léčbě postcovidového syndromu, k regeneraci organismu a snížení 
únavy se využívají inhalace pramenů, dechová cvičení s fyzioterapeutem, 
procedury s oxidem uhličitým, oxygenoterapie, léčebná tělesná 
výchova, jáchymovské radonové koupele, ale také pohyb v lázeňských 
parcích a lesích, v čisté přírodě Krušných hor a  Slavkovského lesa.

Mariánské Lázně, město 
obdařené léčivými prameny 
a jedinečnou atmosférou.  
→ www.marianskelazne.cz

„Stavy po komplikovaných záně-
tech plic se v Mariánských Lázních 
léčí již desítky let. Tato diagnóza 
je teď díky covidu vysoce aktuální. 
Při léčbě v Mariánských Lázních 
využíváme klimatoterapii, přírodní 
hořčík z Rudolfova pramene, inha-
lace z Lesního pramene, léčebnou 
tělesnou výchovu ke zvýšení vitální 
kapacity plic, procedury s oxidem 
uhličitým a oxygenoterapii.“

MUDr. Pavel Knára,  
emeritní primář Nové Lázně, 

Mariánské Lázně

Františkovy Lázně jsou plné 
malebných parků propletených 
kilometry cestiček, čistého 
ovzduší a svěží zeleně.   
→ www.frantiskovy-lazne.info

„Nejen minerální prameny (Solný 
pramen), ale i procedury nejmoder-
nější medicíny (např. vysokovýkonný 
laser, dechová gymnastika, solná 
jeskyně, měkké techniky hrudníku, 
míčkování apod.) jsou zde využívány 
k léčbě postcovidového syndromu. 
Mírně podhorské klima, čisté 
ovzduší a rozsáhlé lázeňské parky 
s rovinatým terénem jsou vhodné 
pro postupné zvyšování kondice 
po prodělané infekci.“

Prim. MUDr. Robert Michalič,  
ředitel úseku léčebné péče Lázně 

Františkovy Lázně

Lázně Kynžvart, poklidné lázeňské 
městečko, jehož unikátní klima-
tické podmínky platí za uznávaný 
přírodní léčebný zdroj.  
→ www.lazne-kynzvart.cz

„Pro pacienty, kteří prodělali vážnější 
průběh onemocnění covidem-19 
(zánět plic či komplikace chronic-
kých respiračních onemocnění), 
jsou Léčebné lázně Lázně Kynžvart 
ideálním místem k rekonvalescenci 
a posílení imunitního systému. Velmi 
kvalitní a stabilní klimatické pod-
mínky jsou vyhlášené Ministerstvem 
zdravotnictví ČR jako přírodní léčivý 
zdroj. Bohatý léčebně rehabilitační 
program zahrnuje rehabilitační 
dechovou terapii, inhalační terapii, 
masáže, škálu vodních procedur, 
pohyb v terénu či nordic walking. 
K léčení využíváme kynžvartské 
minerální prameny. V lázních léčíme 
děti i dospělé pacienty. Cílem je 
navrácení a upevnění zdraví, stabili-
zace zdravotního stavu a maximální 
zmírnění důsledků nemoci.“

MUDr. Dana Šašková,  
náměstkyně pro lékařskou 

a lázeňskou péči Léčebné lázně 

Lázně Kynžvart

Lázně Jáchymov, první radonové 
lázně světa, jsou vyhlášené léčbou 
pohybového aparátu pomocí 
radonové vody.  
→ www.laznejachymov.cz 

„Koronavirové onemocnění má 
rozmanité dopady především 
na dýchací ústrojí, pohybový 
systém a jiné. Jáchymovské rado-
nové koupele svým protizánětlivým 
účinkem a celkově posilujícím efek-
tem přispívají spolu s cílenou reha-
bilitací k regeneraci a snížení únavy 
osob po prodělaném onemocnění 
covidem-19.“ 

Prim. MUDr. Jindřich Maršík, MBA, 
zdravotní ředitel Léčebné 

lázně Jáchymov

Jak ušetřit?
Získejte státní příspěvek 
na lázeňský pobyt z programu 
COVID lázně ve výši 4000 Kč.  
www.statnipoukaz.cz

Lázně Karlovarského kraje vám pomohou s léčbou 
následků po onemocnění covidem-19. Vyberte si z pobytů 
zaměřených na rekonvalescenci nebo na posílení 
imunity. Více informací na www.laznezdravi.cz

DŮLEŽITÉ 
Lázeňské hotely splňují nejpřísnější hygienické  
předpisy a poskytují bezpečné prostředí.  
Pravidelně testují všechny hosty a zaměstnance.

http://www.karlovyvary.cz
http://www.marianskelazne.cz
http://www.frantiskovy-lazne.info
http://www.lazne-kynzvart.cz
http://www.laznejachymov.cz
http://www.statnipoukaz.cz
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Odvěká elegance 
Karlových Varů

Návštěva Karlových Varů je exkurzí do dob Johanna 
Wolfganga Goetheho, který celé Karlovarsko upřímně 
miloval. Městu dominuje 5 kolonád a 15 léčivých 
pramenů (za oponu jejich systému nahlédnete 
v podzemí Vřídelní kolonády), za nimiž sem už 
od středověku jezdili vědci, umělci i vladaři. 

Po už zmíněném německém básní-
kovi se jmenuje i Goethova vyhlídka 
v lesích nad městem spojená 
se zipline, tedy sjezdem s kladkou 
po ocelovém laně. Nad městem 
se tyčí rozhledna Diana a bronzová 
socha kamzíka na Jelením skoku. 
Minout byste neměli ani návštěv-
nická centra Moser a Becherovky. 
Záleží na tom, jestli preferujete lesk 
českého skla, nebo vůni bylinek.

Výlety do okolí
Až budete mít dost popíjení karlo-
varských pramenů, vyrazte směrem 
k Andělské Hoře. Ze zříceniny 
gotického hradu je krásně vidět 
na Krušné hory i Slavkovský les. 
Opačným směrem od Karlových 
Varů se rozprostírá žulové skalní 
město Svatošské skály, připomína-
jící svatební procesí. 

Kam s dětmi
Přímo v centru Karlových Varů 
najdete areál Rolava s přírodním 
koupalištěm, písečnými plážemi, 
půjčovnou šlapadel a in-line 
dráhou. Jen o kousek dál je přírodní 
park Meandr Ohře, kde si zahra-
jete plážový volejbal i pétanque 
a zdejší dětské hřiště dispo-
nuje mnoha atrakcemi.

Mají vaše děti v lásce zvířátka?
V Mini zoo Diana se potkají s mini-
prasátky či kozami a přilehlý 
Motýlí dům je nadchne stovkami 
exotických motýlů. Bariéry zde 
nejsou, takže je budete mít doslova 
na dotek.

Asi 3 kilometry od Diany leží 
obora Linhart, nad níž vede stezka 
korunami stromů a taky lanové cen-
trum s překážkami. Zvířecí exkurzi 
pak uzavírá Farma Kozodoj, ekocen-
trum pro Karlovarský kraj s chovem 
lam, oslů, ovcí a dalších zvířat. 
V porcelánové školičce Thun v Nové 
Roli si společně ozdobíte vlastní 
hrníček. Vánoční dům s muzeem 
medvídků v Karlových Varech (je 
jich tu přes 700!) vás okouzlí atmo-
sférou Vánoc i za parného léta 
a na návštěvu zve i Svět záchranářů, 
kde vás naučí, jak se chovat v krizo-
vých situacích.

Za zážitky a poznáním
Karlovy Vary jsou ale především 
městem zážitků. Vodáci by měli 
určitě vyrazit na Ohři. Romantická 
plavba od hradu Loket vás dovede 
k úchvatným Svatošským skalám, 
proplujete lázeňským městem 
a voda vás zanese až do historické 
Kyselky. Kdo tíhne spíše k zajíma-
vostem a informacím, tomu Vary 
nabízejí tři kulturní zážitky. Městské 
muzeum s expozicí vývoje archi-
tektury a lázeňství, Galerie umění 

zaměřená na české a slovenské 
moderní umění 20. století a taky 
Becherova vila z roku 1914, která 
dnes slouží jako interaktivní galerie.

Pohorky a pedály
Naučná stezka Lázeňskými lesy Kar-
lovy Vary se zabývá historií a rostli-
nami lázeňských parků, její začátek 
je v centru města a konec o 4,5 km 
dále u Poštovního dvora. Vyrazit 
z ruchu kolonád na kole je nejlepší 
po páteřní Cyklostezce Ohře, která 
protíná celý kraj a vede kolem vět-
šiny významných míst. 

Při plánování vašich cyklovýletů 
po kraji využijte přepravy 
cyklobusy (www.autobusy-kv.cz). 

Pozvánka pro vás
Zapište si datum 20.–28. srpna. 
Mezinárodní filmový festival 
Karlovy Vary je po roce odkladu 
zpět a těší se na vaši návštěvu. 
Nenechte si ujít skvělé snímky, 
celebrity a sváteční atmosféru.

Moser

Rozhledna Diana

Lázně!
Nejvyšší koncentrace lázeňských měst  
v ČR a minerálních pramenů na světě.

Mlýnská kolonáda

Karlovy Vary
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Ostrov, město 
na přelomu věků

Město ve stínu hor se svébytnou architekturou 
socialistického realismu, kterému vévodí Dům kultury 
na Mírovém náměstí. Tento lidový palác má hned několik 
sálů a zdobí ho malby na téma těžby v jáchymovských 
dolech. Temnější stránku této doby představuje 
Rudá věž smrti (dnes na seznamu UNESCO), která 
připomíná osud politických vězňů v uranových dolech. 

Historie Ostrova ale sahá mnohem 
dál a v centru města ji dokládá 
několik památek. První z nich je 
Posvátný okrsek s klášterním are-
álem a kaplí svaté Anny. Druhou je 
ostrovský zámek s expozicí kruš-
nohorského hornictví a cennou 
šlikovskou šperkovnicí osázenou 
44 tolary, která patří mezi významná 
evropská stříbrnická díla. K zámku 
přiléhá také park založený v duchu 
italských renesančních zahrad. Třetí 
významnou stavbou je pohádkový 
Palác princů s fontánou ze 17. století 
a prosklenou oranžerií. A čtvrtou 
pak goticko-renesanční Stará rad-
nice se sklepeními ze 14. století. Pro-
cházka centrem Ostrova je procház-
kou napříč několika historickými 
dobami. Než vyrazíte na dovolenou, 
stáhněte si aplikaci Živé hory, která 
vám představí významné historické 
události spjaté s regionem.

Kam s dětmi
Přímo ve městě se nachází Sport-
park s několika hřišti pro děti, 
lezeckou stěnou, vzduchovou 
trampolínou, lanovým centrem 
nebo in-line dráhou a bylinkovou 
zahradou pro odpočinek. Nedaleko 
je také Městské koupaliště Ostrov 
s dvěma bazény, brouzdalištěm 
nebo tobogánem.

V Ekocentru Ostrov se děti setkají 
s ovcemi, kůzlaty a dalšími typic-
kými zvířaty z farem, ale i dravci 
nebo různými vodními tvory. Pár 
kilometrů za městem leží obora 
Hájek s chovem daňků a muflonů, 
kolem které vede naučná stezka.

Výlety do okolí
Okolí Ostrova je plné zajímavostí 
a město je proto ideálním startov-
ním bodem pro výlety. Milovníci 
minerálek by měli navštívit Mattoni 
Muzeum v malebné historické ves-
ničce Kyselka, odkud vede naučná 
Mattoniho stezka Po stopách 
skřítků až ke Skalkám skřítků, kde 
měli tito malí tvorové žít. Po cestě 
je možnost vyšplhat na rozhlednu 
Bučina. Když to do Kyselky vez-
mete přes dřevěný Radošovský 
most, zabijete navíc dvě mouchy 
jednou ranou. Jeho výstavbu 
posvětil v roce 1364 sám Karel IV. 
a dnešní restaurovaná podoba se 
drží té historické. Pár minut autem 
od Ostrova se na skalnatém ostrohu 
tyčí Horní hrad z 13. století, zvaný 
taky Hauenštejn. Momentálně zde 
probíhá rekonstrukce, ale budova je 
přístupná. No a pokud vám nevadí 
se trochu zapotit, vyšlápněte si 
na Popovský vrch, který se vypíná 
nad zaniklou obcí Popov. 

Pohorky a pedály
Pro aktivní dovolenou doporuču-
jeme naučnou stezku Ostrovsko 
a hornictví, pojednávající o vlivu 
těžby nerostů na město a kraj, 
nebo jednu z mnoha cykloste-
zek. Jedna z náročnějších tras se 
jmenuje K jezírku, měří 38 km se 
720metrovým převýšením a vede 
krásnou krajinou okolí Ostrova. 
Rodiny s dětmi ocení mírnější okruh 
z Ostrova k Velkému rybníku. 

Pozvánka pro vás
V úchvatném areálu zámeckého 
parku Ostrov se 7. srpna odehraje 
Rodinný den, kde vystoupí Debbi, 
Support Lesbiens, TH!S nebo 
Helena Zeťová. Vezměte rodinu 
na den plný hudby a zábavy.

Palác princů

Rozhledna Bučina

Kaple sv. Anny Einsiedelnské, Posvátný okrsekLetohrádek Ostrov

Zámecký park Ostrov  
je ideálním místem pro  
romantické procházky a relaxaci.

Klid!
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Mystické Žluticko 
a Toužimsko

Kraj živých vod vítá návštěvníky, kteří touží 
po zklidnění nervů, léčivých účincích minerálních 
vod a poznávání bohaté historie. Cesta Žlutickem 
a Toužimskem začíná na hradě a zámku Bečov 
nad Teplou s jednou z nejslavnějších památek ČR, 
relikviářem sv. Maura, ke které se váže dramatický 
špionážní příběh. Nad Bečovem vede naučná stezka 
hrdelních trestů k Šibeničnímu vrchu a 20 minut 
autem leží zřícenina gotického hradu Hartenštejn 
u Bochova se zachovalou věží a opevněním.

Své kroky dále směřujte třeba 
na zámek Chyše se stropní malbou 
od Petra Brandla a expozicí věnova-
nou Karlu Čapkovi, který zde pobý-
val. Dalším významným zámkem 
je Valeč s expozicí soch Matyáše 
Brauna. Barokní křížovou cestou 
projdete na návrší Kalvárie, kde se 
vám otevře krásný výhled na měst-
skou památkovou zónu. Odtud pak 
přes Žlutice na jihozápad dojedete 
až ke klášteru premonstrátů v Teplé, 
kde se nachází druhá největší kláš-
terní knihovna u nás. Ve Žluticích si 
můžete udělat zastávku a navštívit 
zdejší muzeum se slavným Žlutic-
kým kancionálem z roku 1558.

V Zámeckém pivovaru 
Chyše vám načepují pivo 
dle staročeské receptury. 

Kam s dětmi
Při návštěvě Bečova vypusťte děti 
do botanické zahrady s prolézač-
kami nebo s nimi vyplujte na pra-
mici po jezírku. Ve Žluticích na vás 
čeká Stezka sovy Rozárky, kde 
na sedmi kilometrech objevíte 

zajímavá místa v okolí města. V Tou-
žimi vás na další naučné stezce bude 
ovčí babička provázet po loukách 
a lesích až k Biofarmě Belina. Zde se 
společně dozvíte leccos o výrobě 
mléka a významu hospodářských 
zvířat a nakoupíte lokální dobroty. 

Odvážnější děti mohou ve Žluticích 
sestoupat do pekelných sklepů 
ve středověkých podzemních 
chodbách plných čertů a soch 
ve zdejším lapidáriu.

Pohorky a pedály
Oblastí vede celá řada zajímavých 
stezek pro pěší i cyklisty. Vynechat 
byste neměli naučnou stezku Skoky, 
která vede k poutnímu kostelu 
Navštívení Panny Marie ve Skocích. 
Tomuto kostelu se pro údajná 
zázračná uzdravení odedávna 
přezdívá „české Lurdy“ a právě 
odtud pochází zvolání „panenko 
skákavá“. Okolo Blažejského rybníka 
pod Třebouňským vrchem se vine 
naučná stezka sv. Blažeje zaměřená 
na historii a přírodu, na ni navazuje 

křížová cesta kolem působivé 
a tajemné ruiny poutního kostela.

Cyklotrasa č. 2233 vede podél 
památek a poutních míst Tepelské 
vrchoviny, jako jsou již zmíněné 
Skoky nebo premonstrátský klášter. 
Sjedete ji pohodlně po asfaltkách, 
částečně po polních a lesních 
cestách s mírným až nulovým pro-
vozem. Alternativou jsou pak cyklo-
trasy pod vrchem Vladař, které vás 
zavedou do lůna přírody a ke všem 
významným památkám. Žluticko 
a Toužimsko spíše než na adrena-
lin lákají ke klidným procházkám, 
meditacím a pomalejšímu životu. 
Jsou proto skvělou alternativou 
k rušným městům. Zajeďte si sem 
odpočinout, zklidnit se a načerpat 
novou životní energii.

Poklad!
Relikviář sv. Maura – Bečov nad Teplou, 
výjimečná zlatnická památka na území ČR.

Zámek Valeč

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Relikviář sv. Maura

Navštivte Klášter 
premonstrátů Teplá, kde 
se nachází druhá největší 
klášterní knihovna v ČR.

Klášter Teplá
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Dechberoucí  
Loket

V zákrutě řeky Ohře leží perla Karlovarského kraje, 
jejíž křivky si do notýsku fascinovaně zakresloval už 
Johann Wolfgang Goethe. Řeč je o goticko-románském 
hradu Loket, v jehož útrobách se ukrývá nejstarší 
zdokumentovaný meteorit v ČR, ale taky mučírna, 
soška skřítka Gottsteina, a v hradní věži dokonce i drak. 
Neméně okouzlující je i historické centrum města 
nebo amfiteátr v podhradí, sloužící kulturním akcím.

Nespočet hodin ale můžete strá-
vit i ve třech muzeích, která se 
věnují lázeňským pohárkům (přes 
3100 kusů), tajným spolkům (rituální 
předměty, dokumenty a obřadní 
oděvy zednářských spolků či 
Iluminátů) nebo takovým speci-
alitám, jako je vývoj kol, vozítek 
a kočárků v muzeu Včerejší svět. 
Pokud nechcete mít z Lokte stejné 
fotky jako všichni ostatní, seberte 
síly a vystoupejte po vyhlídkové 
stezce ke třem vyhlídkovým altá-
nům. Je to na vás moc vysoko? Pak 
se vydejte na Kolowratskou skálu 
k soše opravdu podivuhodného 
tvora Zeprase. 

Výlety do okolí
Kdo chce vidět Slavkovský les jako 
na dlani, musí na rozhlednu Krudum 
14 kilometrů jižně od Lokte. V její 
blízkosti leží i pozůstatky kostela 
sv. Mikuláše, kde se údajně dodnes 
scházejí duše horníků na mši. Ještě 
o kousek dál ční k nebi pozoru-
hodná rozhledna na Krásenském 
vrchu. Sahá do výšky 25 metrů 
a po obvodu kamenné základny 
vede točité schodiště, takže připo-
míná babylonský zikkurat. Perlou 
hornických památek je důl Jeroným 
s expozicí těžby hnědého uhlí. Jen 
pár kilometrů od něj se táhne umělý 
vodní kanál Dlouhá stoka, který 

přiváděl vodu do rudných mlýnů. 
Obě památky jsou u Krásna, které je 
domovem hornického muzea. 

Za zážitky
Odkud je Loket nejlépe vidět? 
No přece z Ohře. Tak naskočte 
na vyhlídkovou plavbu lodičkou pod 
hradem a obdivujte jeho majestát 
z nové perspektivy. Půjčte si kanoi 
nebo raft a vydejte se až ke skal-
nímu městu Svatošských skal. Jestli 
jste ale spíš na pohledy z výšin, 
vydejte se k Jeskynní vyhlídce. 
Od hradu jsou to necelé 4 kilome-
try. No a pokud by vám chyběla zví-
řata, kousek za vyhlídkou leží Farma 
Hory, kde čekají jeleni, mufloni 
i koně. Farma nabízí i vyjížďky 
včetně celodenního výletu v sedle.

Kam s dětmi
Pro děti je okolí Lokte ráj. A to 
doslova. Asi 20 minut autem totiž 
najdete areál Svatošky dětský ráj, 
kde si mohou osedlat indiánské 
koně a vyzkoušet si westernový 
či anglický styl jízdy. Na ty nej-
menší čeká shetlandský poník 
Lojza. Kdyby se vám nechtělo pryč 
z Lokte, přímo ve městě je lanový 
park v korunách stromů s úchvat-
ným výhledem na panorama hradu. 

Pohorky a pedály
Pro výlet na čerstvém vzduchu je 
jako stvořený vycházkový okruh 
ke skalnímu útvaru se železným 
křížem jménem Špičatý kámen 
a pak až na Šibeniční vrch, pojme-
novaný po šibenici, která tam 
stála až do 18. století. Na kole zase 
můžete vyrazit po stopách důlní čin-
nosti skrze magický Slavkovský les.

Pozvánka pro vás
Zajeďte si do Lokte zadovádět 
na Monkey Business a JAR 5. čer-
vence nebo zažít pořádnou adre-
nalinovou nálož na mistrovství 
světa Grand Prix České republiky 
Motocross Loket, které se ode-
hraje 24.–25. července. 

Jízda?

Svatošské skály

Hrad Loket

Důl Jeroným

V Karlovarském kraji je k dispozici více než  
2 000 km značených cyklistických tras.

Rozhledna na Krásenském vrchuLoket
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Za poklady  
Sokolovska

Na soutoku Ohře a Svatavy leží ve středu Sokolovské 
pánve město Sokolov, jehož jméno se dle pověsti 
odvozuje od poustevny, kam chodili lovčí cvičit 
sokoly. Dnes připomíná tohoto dravce Jubilejní kašna 
se sochou sokolníka v centru města. Městskému 
jádru ale vévodí především zámek s muzeem, které 
skrývá sokolovský poklad. Jde o kolekci drahých 
šperků z 19. století. Po návštěvě muzea můžete 
vyrazit na klidnou procházku stinnými zákoutími 
po zámeckém parku spojeném s Husovými sady 
a prohlídku historického Sokolova zakončit u kostela 
sv. Jakuba Většího. Jeho původní podoba se datuje až 
do 13. století, po přestavbách má dnes barokní ráz.

Výlety do okolí
Na trase Sokolov–Kraslice narazíte 
na rozhledny Hard a Cibulka. Druhá 
zmíněná je vysoká 25 metrů a nabízí 
panoramatický výhled do všech 
stran včetně lesů u Josefova, které 
ukrývají zříceninu původně gotic-
kého hradu Hartenberg z 12. století. 
V obci Šindelová pak čeká Vysoká 
pec z roku 1818.

A co přírodní památky? Nejblíž 
Sokolovu jsou Rotavské varhany, 
severozápadně od nich se na skal-
natém hřbetě nad obcí Kámen vypí-
nají podivuhodné skály s názvem 
Vysoký kámen. Ještě více na sever 
leží národní přírodní rezervace 
Rolavská vrchoviště s bohatou 
faunou i flórou. A konečně u Stří-
brné nedaleko Bublavy vás při-
vítá Skalní město s řadou obřích 
kamenů podivných a tajem-
ných tvarů.

V Kraslicích se vydejte na procházku 
Loupežnickou stezkou a jestli vám 
nevadí trochu temnější historie, 

zajeďte navštívit Mauzoleum Jind-
řichovice na území bývalého inter-
načního tábora z 1. světové války.

V horách najdete i dva přírodní 
parky. Přebuz je plná lesních 
porostů, horských luk, jezírek, raše-
linišť, mokřadů, vřesu, vzácných 
rostlin a živočichů. Jelení vrch je 
zalesněný a připomíná pláně na 
Šumavě. Území je protkáno pod-
zemními chodbami a šachtami. Oba 
parky vybízejí k procházkám na 
čerstvém vzduchu a z obou dojdete 
pěšky i ke skalnímu městu na Šišáku 
s mohutnými špičatými skalami, 
které nesou jména jako Kočičí 
hlava, Kohoutí stopa nebo Beduín.

První letní sezona ve Ski areálu 
Bublava: rodinný bike park, 
lanovka v provozu, minigolf, 
dětské hřiště, piknikové koše 
a infocentrum v baru Igloo.

Za sportem
Sokolovskem prochází takzvaná 
sportovní osa, která protíná přírodní 
koupaliště Michal, městský bazén 
a končí na kraji města u Areálu 
zdraví s venkovními hřišti. V samot-
ném srdci Sokolova leží ještě ska-
tepark. Autem se pak dostanete 
ke koupališti Bílá voda u Chodova 
s písčitou pláží a pozvolným přístu-
pem do vody.

Kam s dětmi
Výlet s dětmi začněte třeba na his-
torickém statku Bernard s řeme-
slnými dílnami, kde si vyzkoušíte 
svou zručnost. O poznání divočejší 
zážitek nabídne přestřelka v pestro-
barevné aréně Topgun Laser Game 
nebo trampolínové centrum Jump 
arena Sokolov. Zlatým hřebem bude 
návštěva Dětského centra Fantazie 
s válečkovou bobovou dráhou, sklu-
zavkami, solnou jeskyní a mnoha 
dalšími atrakcemi.

Pohorky a pedály
Obujte si pořádné boty a vyšlápněte 
na naučnou stezku Uranová Gol-
gota okolo Horního Slavkova pozná-
vat pohnutou historii nucené těžby 
uranu politickými vězni a válečnými 
zajatci. Pokud je to na vás silné kafe, 
nasedněte na kolo a sjeďte si cyklo-
trasu Kudy chodí svatý Mikuláš.

Začněte svůj cyklovýlet 
v půjčovnách kol ČD Bike 
na nádražích Karlovarského kraje.

Pozvánka pro vás
Jste aktivní typ? Pak si zapište data 
19. a 26. června, kdy se v Sokolově 
pořádají ¼ maraton a Barevný běh, 
při kterém vás pokropí křiklavými 
barvami. Zkrátka léto, jak má být. 

Rozhledna Cibulka

Zámek Sokolov

Přebuz a Jelení skýtají  
odpočinek v lůně ryzí přírody.

Klid!

Staré náměstí Sokolov

Přírodní park Přebuz
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Mariánské Lázně 
malebné i okouzlující

Mariánské Lázně mají prostě glanc. V kulisách 
neobarokní Hlavní kolonády nebo pod stříškou kolonády 
Karolinina pramene vypadá každý den hned o poznání 
přívětivěji. Ve městě vyvěrá přes 40 minerálních 
pramenů, které můžete ochutnat během procházky 
mezi parky, kolem Zpívající fontány nebo sochy 
Johanna Wolfganga Goetheho vedle Městského muzea 
Mariánských Lázní. Už se těšíte na tu pohodu? Kdybyste 
si chtěli aktivně odpočinout při sportu, navštivte Royal 
Golf Club, který spoluzakládal ještě anglický král 
Eduard VII., nebo dojděte až na rozhlednu Hamelika 
a nahlédněte na malebné město z ptačí perspektivy.

Výlety do okolí
Milovníci tajemna a dobrodružství 
musí navštívit zámek Kynžvart, kde 
zcestovalý kníže Metternich shro-
máždil sbírku kuriozit z celého světa 
včetně sbírky mumií. Nejvzácnější 
památkou je Kynžvartská dagu-
errotypie na seznamu UNESCO. 
Asi hodinu chůze od zámku stojí 
na Zámeckém vrchu zřícenina 
hradu Kynžvart, kam vede pohád-
ková stezka.

Mariánské Lázně leží na okraji Slav-
kovského lesa, který si přímo říká 
o prozkoumání. Začněte výletem 
na horská rašeliniště v Národní pří-
rodní rezervaci Kladské rašeliny, kde 
rostou masožravky a žije vzácný 
čáp černý. Jen kousek dál vyvěrá 
pramen Smraďoch, k němuž vás 
dovede dřevěný chodníček lesem 
a především jeho nezaměnitelný 
sirnatý zápach.

Dále na sever narazíte na naučnou 
stezku Mnichovské hadce zaměře-
nou na botaniku, historii a geologii. 
Trasa začíná nedaleko mokřadní 
Upolínové louky a pověstmi 

opředených Křížků. Pokračujte dál 
směrem k Bečovu, a dostanete se 
k Dominově skalce, kde sídlí vzácní 
motýli. Cestu po okolí můžete 
zakončit u vyvěrajících Milhostov-
ských mofet jihovýchodně od Mari-
ánských Lázní. 

Kam s dětmi
A co děti? Pokud mají ty vaše radost 
z výšek, nechte je svézt kabinkovou 
lanovkou na vrch Krakonoš a pak 
s nimi sjeďte do údolí na půjčené 
terénní koloběžce. Neměl by vám 
uniknout ani Park Boheminium 
s miniaturami známých českých 
staveb, obůrka Hvozd nebo přírodní 
park u Prelátova pramene, kde se 
děti vyblbnou na opičí dráze a pak 
si můžete na ohni opéct buřty.

Mariánskými Lázněmi vaše rato-
lesti provedou veverky Karolína 
a Rudolf. Jde o dvě poznávací trasy: 
Za poznáním s Karolínou je určena 
předškolákům a prvňáčkům, Rudol-
fova tajná mise starším.

Pohorky a pedály
Doslova ve stopách velikánů vedou 

čtyři vycházkové trasy pojmeno-
vané podle významných osobností, 
které tudy v minulosti kráčely. Jme-
nují se Goethova, Metternichova, 
Edwardova a Královská (podle 
saského krále Friedricha Augusta 
II.) a zavedou vás do přírody nebo 
za různými pamětihodnostmi a zají-
mavostmi. Chtělo by se vám navští-
vit historický Cheb plný unikátních 
památek? Nechte auto na parkovišti 
a vezměte to na kole po magistrále 
Český les.

Pozvánka pro vás
Mariánské Lázně vás zvou hned 
na tři letní kulturní akce. Multi-
žánrový festival KOK open bude 
2.–4. července hostit spoustu 
různorodých akcí, Marienbad 
Film Festival vás 8.–11. července 
uchvátí nezávislými nebo umě-
leckými filmy a Chopinův festival 
zase ponoří město do tónů vážné 
hudby v termínu 14.–21. srpna.

Hlavní kolonáda se Zpívající fontánou

Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny

Římské lázně, Nové Lázně

Relax!
Nejbohatší nabídka wellness pobytů.
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Cheb  
ve víru zážitků

Historické město na dohled od Německa vás 
přenese daleko do hlubin bohaté minulosti naší 
země. Hned na náměstí Jiřího z Poděbrad vás okouzlí 
malebný komplex měšťanských domů Špalíček, 
a především prohlídková trasa po chebských 
krovech, nejvýznamnější soubor historických 
dřevěných konstrukcí na území ČR. Za náměstím 
se tyčí kostel sv. Mikuláše a Alžběty s přístupnou 
kryptou a vyhlídkovou věží vysokou 67 metrů 
a pěšky dojdete za pár minut i k chebskému hradu, 
kde se odehrálo první dějství vraždy Albrechta 
z Valdštejna a jeho pobočníků. Jde o jedinou 
štaufskou císařskou falc na našem území. 

Chebsko je také pověstné svou 
lidovou architekturou, kterou tvoří 
vesnická památková zóna Salajna, 
skanzen Doubrava, kde je možné 
navštívit tradiční hostinec, muzeum 
zemědělství a lidového života 
a hrad Seeberg.

Výlety do okolí
Asi 10 kilometrů na sever leží lázeň-
ské město Františkovy Lázně s kolo-
nádou střeženou sfingami. Láká vás 
raději příroda? Stačí pokračovat 
pár kilometrů na sever k rezervaci 
Soos se stezkou mezi bahenními 
sopkami. Pokud se vám v Soosu 
bude líbit, zajeďte se podívat ještě 
na nedalekou čtvrtohorní sopku 
Komorní hůrka.

Z významných staveb stojí 
za návštěvu poutní areál Maria 
Loreto ve Starém Hrozňatově 
s kostelem sv. Ducha, hrad Libá 
a jeho architektonická expozice 
Běh času. Výhledy do Německa se 
naskýtají z kamenné Bismarckovy 
rozhledny na Zelené hoře nedaleko 

hranic. A po náročném dni si 
zajeďte odpočinout k vodní nádrži 
Jesenice (travnaté pláže) nebo 
Skalka (písčité pláže).

Kam s dětmi
Od Skalky až k Chebskému hradu 
se rozprostírá sportovní a rekre-
ační areál Krajinka s několika 
hřišti a stadionem, půjčovnou kol, 
ale i piknikovou loukou vhodnou 
k rodinnému grilování. Větší děti 
vypusťte na Kartarenu, největší 
specializovaný závodní okruh moto-
kár v ČR. Na nové kuličkové dráze 
v Chebu si můžete s dětmi zahrát 
kuličky. Pytlík s kuličkami zakoupíte 
v turistickém infocentru na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. Poněkud 
klidnější trávení času skýtá přírodní 
rezervace Amerika, velký chovný 
rybník u Františkových Lázní s půj-
čovnou loděk, restaurací a odpo-
čívadly. Nadšenci do vláčků zase 
ocení možnost projet se na auten-
tické muzejní úzkorozchodné dráze 
Kateřina. Nástupiště je u přírodní 
rezervace Soos.

Užijte si s dětmi návštěvu 
Aquafora Františkovy Lázně.

Za poznáním
Cheb ale žije i uměním. Za historic-
kými sbírkami, kulturní i duchovní 
historií města a Valdštejnskou obra-
zárnou zavítejte do Muzea Cheb. 
Galerie výtvarného umění zaujme 
moderním uměním 20. století i gotic-
kými sochami. Retromuseum nabízí 
expozici designu a životního stylu 
60. až 80. let v ČSSR. Na fotogra-
fické umění se zaměřuje Galerie 4.

Pohorky a pedály
Vyhoupněte se do sedla a po Vald-
štejnově cyklostezce se svezte až 
do klášterního města Waldsassenu 
v Německu. Pro pěší vede z Chebu 
zase Naučná stezka Poohří, kde 
projdete pod Písečnou bránou, pře-
kročíte Ohři po dřevěné kryté lávce 
a dojdete až na vyhlídku Chebská 
stráž s empírovým altánkem.

Pozvánka pro vás
Máte rádi historii? Vyhraďte si čas 
27.–29. srpna na Valdštejnské slav-
nosti, během kterých proběhne 
rekonstrukce Valdštejnovy návštěvy 
v Chebu, jarmark, slavnostní průvod 
a další akce. 

Sopka!
Komorní hůrka u Františkových Lázní, 
nejmladší vyhaslá sopka v ČR.

Františkovy Lázně

Špalíček, Cheb

Hrad Cheb
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Objevujte  
tajemné Ašsko 

Baví vás navštěvovat místa stranou hlavního turistického 
proudu? Zamiřte k nejzápadnější části ČR, kde je 
příroda dosud neobjevená, vzduch svěží a památky 
prostoupené duchem nedávných i dalekých dějin. 

Hned na začátek doporučujeme 
vystoupat ve městě Aš na masivní 
kamennou Bismarckovu rozhlednu 
(oceněnou v roce 1901 zlatou 
medailí z Drážďan) a rozhlédnout 
se po kouzelné příhraniční krajině. 
Z ní pokračujte do Muzea Aš, kde 
se dozvíte vše o historii této oblasti 
a textilní výrobě, pro kterou byla 
kdysi Aš známá po celém světě. 
Kousek za městem na vás pak 
čeká křemencová Goethova skalka 
s pamětní deskou.

Výlety do okolí
V okolí se nachází tři středověká 
opevnění. Prvním z nich je zříce-
nina hradu Neuberg ze 13. století, 
která patří k nejstarším památkám 
v kraji. U Ostrohu stojí ministerální 
hrad Seeberg s expozicemi nábyt-
kářství, porcelánu nebo lidové 
kultury. 22 kilometrů od Aše střeží 
silnici z výšin své žulové skály hrad 
Vildštejn se středověkou kovárnou, 
vězením nebo hradní krčmou s rytíř-
ským menu.

Další tři místa se dotýkají historie 
spíše nedávné. Benešův palouček 
slouží jako upomínka dramatického 
útěku druhého československého 
prezidenta Edvarda Beneše do emi-
grace v roce 1915. Ve Farském lese 
můžete u pomníku vzdát hold brit-
ským letcům, sestřeleným v těchto 
místech v roce 1943. A pokud máte 
srdce dobrodruha, projděte pohra-
ničními hvozdy až k místu zvanému 
Trojmezí, kde se stýkají hranice států 

a které bylo do roku 1989 nepřístup-
nou zónou.

Velkou část Ašska pokrývá přírodní 
park Halštrov, protkaný soustavou 
turistických cest a cyklotras. Pokud 
si užíváte panenskou přírodu a ticho 
v poklidných lesích, pak vám ho 
můžeme jen doporučit.

Kam s dětmi
V Aši je rozsáhlý sportovní areál 
na vrchu Háj, kde můžete děti 
vypustit a nechat je vybít ze sebe 
energii. Pokud byste radši na spo-
lečný rodinný výlet, okolo Háje 
vede naučná Lesmistrova cesta. 
Pro plavce je připraven městský 
bazén a autem je možné vyrazit 
za město třeba směrem k dět-
skému lanovému parku s dvanácti 
atrakcemi v Krásné nebo do Ranče 
Eldorado ve Skalné, který nabízí 
výuku westernového, anglického 
nebo rekreačního ježdění na koni.

Pohorky a pedály
Pohraničím se na kole jezdí 
skvostně. Je tu slabý provoz, řídké 
osídlení a příroda nezasažená 
extenzivní výstavbou. Okružní cestu 
radíme absolvovat buď po 20 kilo-
metrů dlouhé cyklotrase Krásňany 
se spoustou zajímavých zastávek 
nebo stezkou Po železné oponě, 
která měří rovných 88 kilometrů 
a nastoupáte na ní přes 2300 výš-
kových metrů. Odměnou vám bude 
výlet po dávno zapomenutých mís-
tech, kterých se dotýkala pohnutá 

historie 20. století. O poznání pří-
větivější pěší naučná stezka Údolím 
Bílého Halštrova čeká na všechny, 
kteří se rádi procházejí lesíky 
a kolem tiše plynoucích říček. Končí 
u pozůstatku Ašských papíren.

Jízda!
Rozhledna Háj u Aše

Hrad Seeberg

Aš

Ašsko, nejhustší síť značených  
cyklotras v kraji.
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Důlní památky  
v divoké přírodě 
Krušných hor 

Krušnohorská hornická krajina je zapsána na se znamu 
UNESCO a patří k tomu nejzajímavějšímu, co můžete 
v rámci naší země navštívit. Začněte štolou Johannes 
s rozhlehlými podzemními prostorami a ohromnou 
komorou vysokou 12 metrů, kde se během prohlídky 
dozvíte nejrůznější zajímavosti o osmisetleté 
historii dobývání rud. Následně zamiřte do dolu 
Mauritius a v hornickém úboru se svítilnou na čele 
sestupte do jeho nezměrných hlubin. Důlní okruh 
zakončete prohlídkou jáchymovské Štoly č. 1. 

S těžbou se pojí i ražba mincí, 
o které pojednává expozice muzea 
Královská mincovna v Jáchymově. 
Věděli jste, že podle jáchymovského 
tolaru dostal své jméno americký 
dolar? Ve městě funguje i expozice 
starých tiskovin (nejstarší pochází 
až z 12. století) s knihařskou dílnou 
a hudební místností, to vše v Latin-
ské knihovně v městské radnici. 

Není to ale jen hornictví, co utváří 
typický ráz Krušných hor. Patří 
k němu i divoká horská příroda, 
kterou uvidíte jako na dlani z roz-
hledny na Blatenském vrchu. Výšlap 
spojte s návštěvou bývalého cíno-
vého dolu Vlčí jámy a Blatenského 
příkopu, podél něhož dojdete až 
k Božídarskému rašeliništi se sou-
stavou chodníčků. Jen pár kilometrů 
odsud se nachází i nově revitalizo-
vané Perninské rašeliniště.

V horách najdete i dva větší pří-
rodní parky. Přebuz je plná lesních 
porostů, horských luk, jezírek, raše-
linišť, mokřadů, vřesu, vzácných 

rostlin a živočichů. Jelení vrch 
je zalesněný a připomíná pláně 
na Šumavě. Území je protkáno pod-
zemními chodbami a šachtami. Oba 
parky vybízejí k procházkám na čer-
stvém vzduchu a z obou dojdete 
pěšky i ke skalnímu městu na Šišáku 
s mohutnými špičatými skalami, 
které nesou jména jako Kočičí 
hlava, Kohoutí stopa nebo Beduín.

Kdo chce zažít tu pravou vyso-
kohorskou atmosféru, ten musí 
naskočit na vlak po Krušnohor-
ském semmeringu, druhé nejvýše 
položené železniční trati v ČR. Vlak 
v jednom úseku na 15 km překo-
nává převýšení 365 m a v Perninku 
jede po majestátním kamen-
ném viaduktu.

Adrenalin pod vrcholy
V Krušných horách jsou hned 
3 adrenalinové trail parky pro 
náročné cyklisty. Na ten klíno-
vecký vás i s kolem vyveze lanovka 
z Jáchymova. Vyzkoušet můžete 
traily všech obtížností a na vrcholu 

navštívit rozhlednu. Areál Plešivec 
nabízí kromě trailparku, rozhledny 
i adrenalinové atrakce. Vzrušující 
jízdu zakončuje Boží trail na Božím 
Daru, kde se konaly i závody 
Českého poháru horských kol 
ve fourcrossu. 

Kam s dětmi
Vydejte se po stopách ducha Vánoc 
na naučné Ježíškově stezce, která 
vede kolem domečků Ježíškových 
pomocníků. Pokud si vaše děti 
potrpí spíše na mystické příběhy, 
nabízí se výšlap po Stezce krušno-
horských pověstí Plešivec s příběhy 
o stromových ženách, hejkalovi, 
rozcuchaném Šrakakalovi a dalších 
tvorech. A na toho, kdo místo souše 
preferuje vodu, čeká Aquacentrum 
Agricola v Jáchymově.

Pohorky a pedály
Cyklisté mají možnost vydat se 
po Krušnohorské magistrále krás-
nou přírodou mezi lesy a loukami 
za poznáním malebných koutů 
západního Krušnohoří. Krajina zde 
přeje spíše horským, nebo alespoň 
trekovým kolům. Za přírodními 
zajímavostmi a poznáním dřívějšího 
života v Krušných horách se vydejte 
na Horskou naučnou stezku Potůč - 
ky. Dozvíte se zde také o jednom 
z nejbohatších povrchových cíno-
vých nalezišť v okolí Potůčků  
a Horní Blatné a podrobnosti o způ-
sobu rýžování cínu na Kozím potoce. 

UNESCO!

Trail Park Klínovec

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště

Vlčí jámy u Horní Blatné

Důl Mauritius

Štola č. 1, Jáchymov

Hornická krajina Krušnohoří –   
památka světového dědictví UNESCO.
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Kde vyvěrá  
nejlepší pivo

Sice nepatří mezi léčivé prameny, špatnou náladu nebo 
stres ale hojí už odnepaměti. Na Karlovarsku působí 
hned několik lokálních pivovarů s nabídkou světlých 
i tmavých ležáků, ale i zcela ojedinělých specialit – 
a podstoupit tady můžete i pivní terapii. Spojte výlety 
s objevováním chuti poctivého řemeslného piva.

Boží Dar: Pivovar Červený vlk
Máte žízeň jako šelma po divokém 
lovu? Vlci z Božího Daru vaří poctivé 
vídeňské ležáky, ale i piva typu 
IPA nebo velejemného Lehkého 
Střízlíka. K dostání jsou k jídlu nebo 
jen tak v pivovarské restauraci. 

Boží Dar: Pivovar Ryžovna
Ryžovna je pivní oáza v bývalé 
obecní škole uprostřed liduprázdné 
krajiny mezi Božím Darem a Horní 
Blatnou. V restauraci ochutnáte 
drsného Rapla i slabšího Školáka 
a k nim řadu místních specialit.

Ostrov – Dolní Žďár: 
Pivovar Rudohor
Ostrované navazují na slavnou min-
covní historii kraje, a svým pivním 
výtvorům proto dávají jména jako 
Groš, Dukát nebo Tolar. Sice necin-
kají, zato krásně pění a chutnají 
po podhorském chmelu a sladu.

Karlovy Vary: Pivovar Karel IV.
Věděli jste, že Karel IV. žije? Na stará 
kolena se dal na vaření piva a přimí-
chává do něj i karlovarskou vřídelní 
vodu, takže při popíjení děláte něco 
pro své zdraví. Staleté zkušenosti se 
zkrátka nezapřou.

Velký rybník: 
Velkorybnický Hastrman
Desítky specialit schovává ve svých 
pohárcích Hastrman z Velkého 
rybníka. Ochutnáte Staročeské bílé, 
bezinkové, medové, nebo třeba 
puškvorcové na zažívání a imunitu?

Nivy: Pivovar Starý hrad
Ponořte se do chutě piva, a to 
doslova. Nefiltrovanou a nepaste-
rizovanou Karlovarskou 14° podle 
tisícileté staroslovanské tradice 
vám v pivovaru Starý hrad načepují 
do půllitru i do pivní kadě. Patento-
vaná terapeutická metoda ve spo-
jení s pivem. Znáte lepší způsob, jak 
si zlatavý mok užít?

Chyše: Zámecký pivovar Chyše
Pivo, nápoj šlechticů? V zámeckém 
pivovaru Chyše ano. Základem 
světlých i tmavých piv s ušlechtilým 
rodokmenem je kvalitní domácí 
slad a průzračná voda z Doupov-
ských hor. 

Loket: Pivovar Svatý Florian
Kdo jiný by měl hasit žízeň než 
patron hasičů? Svatý Florian čepuje 
světlou i tmavou klasiku, v rukávu 
má ale schované trumfy, jako je 
uzený speciál s kouřovým aro-
matem nebo rubínový speciál se 
sladkým ocasem. 

Sokolov: Pivovar Permon
Od party ajťáků v garáži k masivní 
produkci v Kapucínském klášteře. 
Takový je ve zkratce příběh pivovaru 
Permon, který ročně uvaří až čtyři-
cet druhů piv. Přijďte se podívat, co 
je zrovna na čepu.

Kraslice: Pivovar Krušnohor
Pivo se Zlatou pivní pečetí ochut-
náte v lůně Krušných hor. Stejně 
jako horská krajina je divoké 
a pěkně hořké. Kromě klasických 
ležáků nabízí i proteinové, klášterní 
nebo třeba dýňové speciály.

Mariánské Lázně: Rodinný 
pivovar Kronl
Pivovar v Mariánských Lázních vaří 
nápoje drsné jako život zbojníka 
Kronla, jehož jméno nese. Jsou nefil-
trované, nepasterované a vařené 
tradičním řemeslným způsobem 
bez kompromisů.

Více informací na  
www.cestazapivem.cz



28 — 28

Kultura opět ožívá

V létě a na podzim bude celý kraj žít hudbou, filmem 
i divadlem. V přírodním amfiteátru Loket vystoupí Lucie 
Bílá, Horkýže Slíže, Tři sestry nebo J.A.R. a odehraje 
se tady Shakespearova Zimní pohádka. Karlovy Vary 
budou hostit Petera Lipu, kapelu Mirai, Rockovou 
plovárnu nebo komediální show Na stojáka. V zámeckém 
parku v Ostrově se těšte na Debbi, Support Lesbiens 
nebo kapelu THIS s Vojtou Kotkem. A v Sokolově 
zase na rockové, punkové a metalové formace v čele 
s Arakainem a švýcarskými Saint City Orchestra. 

www.vlny-musicag.cz

 
Filmy, co vás  
dostanou do Varů

20.–28. srpna 2021 
55. MFF Karlovy Vary 
V srpnu bude na plátnech karlovar-
ských kin k vidění to nejlepší, co se 
za poslední rok urodilo na poli svě-
tové i české filmové tvorby. Meziná-
rodní filmový festival Karlovy Vary 
vás nadchne atmosférou, pestrým 
výběrem žánrů a celou plejádou 
slavných filmařů a filmařek. Výhrad-
ním dodavatelem festivalových cen 
je sklárna Moser. 

www.kviff.com

Do Chebu přijede vévoda

27.–29. 8. 2021 
Valdštejnské slavnosti Cheb 
Na počest pobytu a smrti vévody 
Albrechta z Valdštejna se v Chebu 
už od roku 1908 pořádají Vald-
štejnské slavnosti. Tradičně se 
odehrávají za tónů dobové hudby 
a zahrnují rekonstrukce bitevních 
šarvátek, ukázky sokolnictví, jar-
mark na náměstí a večerní slavnost 
s ohňostrojem. Součástí jsou denní 
i noční průvody, ty druhé v podma-
nivém světle zapálených pochodní.
 

www.valdstejnske-slavnosti.eu
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#zivykraj / #dovolenanazapade

Zavítejte do UNESCO PARKU 
ve Dvořákových sadech  
u hotelu Thermal, kde načerpáte 
inspiraci k výletům za poznáním 
Karlovarského kraje.

http://www.kviff.com
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