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Vážení a milí čtenáři,

měli jste jako děti krasohled? A vybavíte si ta zářivá barevná 
sklíčka, která se skládají v jeden fascinující, a přitom pokaždé jiný 
obraz? Tak právě takovou mozaiku zážitků vám letos nabídneme 
v našem Karlovarském kraji, jenž vás dokáže rozmazlit v lázních, 
obklopit impozantními památkami, roztleskat v atmosféře 
filmového festivalu a navždy vám do hlavy vtisknout neodbytnou 
myšlenku, že musíte znovu vidět zneklidňující drsnou krásu 
Krušných hor nebo na sebe nechat působit majestátní klid 
Slavkovského lesa.

V příloze, která se vám dostává do rukou právě včas, aby vám 
neunikl jediný zajímavý výlet v Karlovarském kraji, můžete 
vybírat z míst a měst zapsaných na seznam UNESCO, na své si 
přijde vášnivý golfista stejně jako zkušený vodák či neohrožený 
vyznavač adrenalinových sportů. Zjistíte víc o neobjevených 
skvostech našeho kraje, ale i o kulturních a sportovních akcích, 
které mohou zpestřit vaše léto.

Zkuste se podívat spolu s námi na Karlovarský kraj trochu jiným 
pohledem. Napadá mě, že kromě úchvatných snímků, na kterých 
uvidíte často známá místa úplně jinak, stojí rozhodně za vidění 
náš region z výšky koňského sedla. Projížďky, výuku jízdy na koni 
a mnohem víc nabízí například agroturistický areál Pegas 
v Děpoltovicích na Karlovarsku, nezapomenutelné chvíle zažijí 
milovníci koní v jezdeckém areálu v Nebanicích. Já osobně se pak 
nejraději kochám v sedle horského kola okouzlujícím údolím, kde 
se klikatí Rolava a kde kdysi stávala vesnička Chaloupky. Trasu 
od Přebuzi přes Chaloupky do Nových Hamrů můžu doporučit 
všem, kteří zatím nevěří, že láska na první pohled existuje.

Těším se na setkání s vámi!

Petr Kulhánek 
Hejtman Karlovarského kraje



Karlovy Vary dětem
Příjemný rodinný výlet můžete strávit v areálu 
 rozhledny Diana, kam se dá celoročně vyjet lanov
kou. Děti bude lákat minizoo a tropická zahrada 
s exotickými motýly z celého světa a rodiče příjemné 
posezení ve výletní restauraci. A co takhle procházka 
v korunách stromů nad oborou u sv. Linharta, kde 
můžete sledovat jelena siku, daňky nebo divoká 
prasata z pozorovatelny a visutých mostů až v šes
timetrové výšce? V lanovém parku si zde mohou 
ověřit své dovednosti jak děti, tak dospělí. Na inter
aktivní prohlídku za domácími zvířaty můžete vyrazit 
i do ekocentra Kozodoj nebo se projet na indián
ských koních plemene Appaloosa v Dětském ráji 
u Svatošských skal. Vyznavači inline bruslí a dal
ších sportovních aktivit si užijí ve volnočasovém 
areálu Rolava nebo na Meandru Ohře. V porce-
lánové školičce Thun si můžete s dětmi vytvo
řit a ozdobit vlastní hrníčky a ve Vánočním domě 
zažijete kouzelnou atmosféru Vánoc po celý rok.

Mariánské Lázně s veverkou Karolínou
Nazujte sedmimílové boty a jako Gulliver na ces
tách si v jediném dni pořiďte společnou fotogra
fii například s Karlštejnem, Bezdězem, Červenou 
Lhotou nebo minaretem v Lednici. V Miniaturparku 
Boheminium to zvládnete snadno. Na pohádko-
vou cestu se vydejte k hotelu Krakonoš. K oběma 

místům vás z města dopraví kabinková lanovka. 
Procházku městem vašim dětem zpestří veverky 
Karolína a Rudolf. Pokud vaši malí rošťáci stále 
nebudou mít dost, vyrazte do parku Prelát s pří
rodními atrakcemi a indiánskou vesničkou.

Františkovy Lázně v srdci přírody
Aquaforum – vodní svět skrytý v srdci Františkových 
Lázní vám vyjde vstříc, ať už hledáte odpočinek, 
nebo den nabitý aktivitami. Z Františkových Lázní 
se minivláčkem dostanete k lesoparku a rybníku 
Amerika s půjčovnou loděk, naučnou stezkou 
a expozicí zvířat. Prohlídku rezervace Soos vašim 
dětem zpříjemní projížďka po úzkorozchodné 
dráze Kateřina nebo paleontologická expozice 
Dějiny země s modely prehistorických ještěrů.

Za Chebskými příběhy na hrad 
i do netradičního muzea
Sportovně naladěné rodiny potěší rekreační areál 
Krajinka, vedoucí od přehrady Skalka až po Chebský 
hrad. Najdete zde sportovní areál, dětská hřiště, 
lanové centrum, obří houpačku, amfiteátr i pik
nikovou louku. Zajímavé příběhy z historie města 
Chebu poznáte nejen při prohlídce Chebského 
hradu, ale také v muzeu Legendy Fatamorgány. 
Skákání na trampolínách či adrenalinovou jízdu 

na motokárách si užijete ve Fun aréně kousek 
od Chebu. Příjemný letní den pak strávíte na pří-
rodním koupališti Dřenice na Jesenické přehradě.

Sokolov – do hlubin země
Na Statku Bernard v tradičním chebském stylu se 
zábava snoubí s poučením. Zdejší centrum tradič
ních řemesel připravuje celoročně kurzy z nejrůz
nějších odvětví českého řemeslnictví, takže ať už 
vás zajímá truhlářství, keramika, včelařství, domácí 
zvířátka nebo cokoli dalšího, nepřijdete zkrátka. 
Nasaďte si přilbu, rozsviťte důlní baterku a vydejte 
se do hlubin dolu Jeroným z 15. století. Děti určitě 
nadchnou stopy tehdejšího způsobu těžby nebo 
chodbičky a šplhání po skalních schůdcích. Po sto
pách horníků se můžete vydat i do Hornického muzea 
Krásno s těžním parním strojem či funkční důlní 
dráhou. Za odměnu vystoupejte na podivuhodnou 
rozhlednu Krásno s úchvatným výhledem do okolí.

Zábava i strašení na hradě Loket
Návštěva hradu je jen pro opravdové nebojsy. Expozice 
středověkého útrpného práva slibuje drsný zážitek, 
a navíc se ve věznici nachází strašidlo Štrakakal, které 
tluče neučesané děti po zádech knihou a kartáčem. 
Možná zahlédnete i draka, který údajně na hradě 
přebývá. Vaše ratolesti se vyřádí v lanovém parku 
v korunách stromů s úchvatným výhledem na pano
rama hradu nebo si užijí nevšední okružní plavbu 
na řece pod hradem. V Karlových Varech mají kamzíka, 
v Lokti zase prapodivnou celebritu zeprase. Až se s ní 
seznámíte, pokochejte se krásným výhledem na Loket.

Ostrov pokladů
V ostrovském Ekocentru budete mít ovečky, kůzlata 
a další čtvernohé obyvatele farem na dosah ruky, 
prohlédnete si dravé ptáky nebo hlodavce a pod 
vodou se vám předvede široké spektrum ryb a dal
ších zajímavých živočichů. Pořádnou porci zábavy 
malým dětem naservíruje Sportpark Ostrov. Ve vládce 
džungle se promění v lanovém centru a na ty odváž
nější čeká vzduchová trampolína či lezecká stěna. 
Pro větší je zde připravena inline dráha nebo více
účelové hřiště. Zchladit se, trochu si zablbnout nebo 
prostě jen poležet u vody můžete na koupališti 
s několika bazény, relaxační zónou i tobogánem.

Aš – město na špičce České republiky
Na Lesmistrově cestě v blízkosti Aše se mohou 
děti seznámit s procesy lesního hospodářství. 
Trasa vede nádhernou přírodou kolem nejvyš
šího bodu Ašska – Vrchu Háj, který zdobí kamenná 
rozhledna, ale také stejnojmenný sportovní areál 
s inline dráhou, lezeckou stěnou, minigolfem a dět
ským hřištěm. V horkých letních dnech se osvě
žíte v městském bazénu s krytou i venkovní částí.

Za skřítky do Kyselky
Vydejte se údolím Ohře po stopách tajuplných 
ochránců minerálních pramenů, skalních skřítků. 
Naučná stezka vás provede trasou dávných pro
menádních cest z dob Heinricha Mattoniho, 
představí vám historii obce Kyselka a zastávku 
po zastávce před vámi komiksovou formou roz
vine poutavý příběh o obyvatelích nedaleké 
Skalky skřítků. Kdo ví, třeba po cestě i na něja
kého narazíte. O letních prázdninách se do Kyselky 
vypravte třeba historickým motoráčkem. 

Žlutice, ty mě těší nejvíce
Klid, nedotčená příroda a pohoda venkovského 
života potěší spíše rodiče, ale i děti si mohou odpo
činkovou dovolenou v přírodě užít. Ve Žluticích 
na vás čeká Stezka sovy Rozárky, kde na sedmi 
kilometrech objevíte zajímavá místa v okolí města. 
V Toužimi vás na další naučné stezce bude ovčí 
babička provázet po loukách a lesích až k Biofarmě 
Belina. Tady se naučíte, jak pečovat o hospodář
ská zvířata nebo jak se vyrábí mléko, a nakoupíte 
i nějakou tu lokální dobrotu. Odvážnější děti mohou 
ve Žluticích sestoupat do Pekelných sklepů ve stře
dověkých podzemních chodbách plných čertů.

Divoká příroda Krušných hor 
Vydejte se po stopách ducha Vánoc na naučné 
stezce Ježíškova cesta, která vede kolem domečků 
Ježíškových pomocníků. Pokud si vaše děti potrpí 
spíše na mytické příběhy, nabízí se výšlap po Stezce 
krušnohorských pověstí na Plešivci s příběhy o hej
kalovi, rozcuchaném Šrakakalovi a dalších tvorech. 
Aktivní zážitky nabízí Dětský svět ve Skiareálu 
Novako s půjčovnou horských koloběžek a terén
ních kár nebo adrenalinové centrum s lanovým 
parkem v areálu Plešivec. V Krušných horách 
navíc najdete hned tři trailparky pro náročné cyk
listy i celou rodinu – na Klínovci, Plešivci a Bublavě. 
A na toho, kdo místo souše preferuje vodu, 
čeká Aquacentrum Agricola v Jáchymově.

Karlovy VARY REGION CARD  
vám zajistí vstupy i dopravu zdarma 
a slevy až 50 % na nejatraktivnější 
místa v celém Karlovarském kraji. 
www.karlovyvarycard.cz

Rodinná dovolená



Splynutí s přírodou 

Top 5 přírodních úkazů a lokací
Jedním z největších lákadel Karlovarska je 
jeho příroda, která sestává z panenských 
lesů i dramatické hornické krajiny včetně 
čtyř přírodních památek a rezervací. Začněte 
třeba procházkou po dřevěných lávkách 
skrze vřesy a mokřady Božídarského raše-
liniště a prohlédněte si rašelinu ve všech 
fázích jejího vývoje nebo zamiřte k rozlehlým 
Kladským rašeliništím s pralesním porostem 
borovic bažinných. 

Máte blíže k horské krajině? Pak vás osloví 
legendami obestřené Svatošské skály, jejichž 
fantaskní tvary připomínají zkamenělé sva
tební procesí. A pokud byste dostali chuť 
na výlet do měsíční krajiny prošpikované 
bahenními sopkami s přiléhavou přezdívkou 
„český Yellowstone“, stočte to k rezervaci 
Soos s naučnou stezkou vedoucí po dně 
vyschlého jezera. Pro klidnější den v přírodě 
zvolte výlet do Bečovské botanické zahrady 
nedaleko zámku Bečov nad Teplou, která 
hostí tisíce vzácných rostlin i dřevin a také 
skalní stezku zvanou bioferrata.

Neobjevené skvosty
Zajímají vás méně „provařená“ místa? Máme 
pro vás pár tipů. Přírodní park Přebuz 
a Jelení vrch tvoří obrovská pláň připo
mínající Šumavu s močály i masožravými 
rostlinami a také pozůstatky cínového dolu. 
Výjevy jako z pohádky skýtá čedičová skála 
Rotavské varhany, ale i nejmladší sopka 
na našem území jménem Komorní hůrka 
u Františkových Lázní, kterou opěvoval už 
J. W. Goethe.

Spirituální zážitek skýtá návštěva Žluticka 
a Toužimska s množstvím zachovalých 
kostelů včetně barokního poutního místa 
Skoky, majestátní stolové hory Vladař nebo 
množství biofarem. Podle tří tajemných křížů 
na pahorku shlížejícím do krajiny je pojme
nována Národní přírodní památka Křížky 
u obce Prameny se vzácnými porosty a vře
sovišti. Jen o kousek jižněji vyvěrá pramen 
Farská kyselka. 

Temnější zážitek vás čeká na Šibeničním 
vrchu nad Bečovem nad Teplou, kde stá
valo popraviště. A pokud byste chtěli trochu 
nadhledu, poskytne vám ho rozhledna 
Cibulka u Sokolova. Výlet po Karlovarsku 
můžete zakončit v nejzápadnějším cípu ČR, 
který najdete uprostřed panenské přírody 
Ašského výběžku.

Více na www.zivykraj.cz/poznejte-kraj/priroda/
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Odhalte pradávná  
tajemství

 

Top 5 památek Karlovarska
Asi nejznámější památkou Karlovarska je 
klenotnický skvost s názvem relikviář svatého 
Maura. Druhá nejcennější památka Česka 
po korunovačních klenotech je umístěna 
v zámku Bečov nad Teplou. Z hradů byste 
neměli minout Loket, gotickorománskou 
perlu vsazenou do zákruty řeky Ohře na skal
ním ostrohu. Kromě památek si tady můžete 
užít i kulturu v místním amfiteátru nebo dobré 
jídlo i loketské pivo.

Pokud by vás zajímalo, kde sídlil slavný kníže 
Metternich, zavítejte na zámek Kynžvart 
a pokochejte se tamními sbírkami umění, 
minerálů nebo kuriozit z celého světa včetně 
egyptských mumií. V nedávno zrekonstru
ovaném zámku Chyše, kde pobýval i Karel 
Čapek, si můžete prohlédnout interiéry 
včetně stropní malby od Petra Brandla a výlet 
zakončit u chyšského piva podle staročes
kých receptur. Významnou lokalitou je také 
hrad Cheb, který nechal Friedrich Barbarossa 
přestavět na unikátní císařskou falc. Z hradu 
se dochovalo torzo paláce, obranná Černá věž 
a dvojitá románskogotická kaple, označovaná 
za poklad štaufské gotiky.

Neobjevené skvosty
Vaší pozornosti by neměla ujít ani trojice 
méně známých hradů. Původně románský 
Vildštejn na žulové skále datuje svou histo
rii až do roku 1166 a dnes je v něm muzeum, 
královský sál nebo třeba krčma, kde se 
pořádají rytířské hostiny. Elegantní Seeberg 
u Františkových Lázní láká na románsko
gotickou architekturu s renesančním křídlem 
nebo expozici historie hradu, lidové kultury 
a řemesel. Zřícenina Hartenberg zve na pro
hlídku části zrekonstruovaného interiéru, 
Hartenberské strašení nebo Mikulášskou jízdu.

Na trojici hradů navazují tři zámky. Ozdobou 
zámku Valeč, zvaného „brána Doupovských 
hor“, je kromě barokní architektury nebo noč
ních prohlídek s lucernou také unikátní sbírka 
soch Matyáše Brauna. Místní barokní krajinou 
vás provede křížová cesta, kterou završuje 
výhled z návrší Kalvárie. Zámek Sokolov 
z 13. století zaujme expozicemi řemesel, hor
nictví nebo dějin regionu. Ve městě Ostrov 
pak najdete stejnojmenný zámecký komplex 
s parkem a několika expozicemi od porce
lánu přes mincovnictví až po multimediální 
expozici Zámecká zahrada v proměnách času. 
Navazuje na něj také pověstmi opředený kláš-
terní areál Posvátný okrsek. Pokud preferu
jete církevní památky, neměli byste minout 
ještě klášter Teplá z 12. století nebo poutní 
areál Maria Loreto.

Více na www.zivykraj.cz/pamatky-a-kultura/hrady-a-zamky
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Lázeňský trojúhelník 
v UNESCO

Dostat se na Seznam světového dědic-
tví UNESCO není nic jednoduchého. 
Lázeňskému trojúhelníku v Karlovarském 
kraji se to však díky jeho unikátní archi-
tektuře prodchnuté atmosférou Belle 
Époque, léčivým účinkům přírodních 
zdrojů a unikátní přírodě podařilo. To, co 
už před staletími věděli hosté z řad svě-
tových panovníků, umělců nebo vědců, 
je dnes oficiálně potvrzeno. Karlovarsku 
náleží hrdá pozice na mapě světového 
dědictví a tři nejvýznamnější lázeň-
ská města se těší na vaši návštěvu.

Karlovy Vary 
Karlovy Vary byly založeny už ve 14. století 
a dnes je zdobí pětice opulentních kolonád 
doplněných celou řadou lázeňských budov, 
v nichž se prolíná řada historických stylů 
od renesance a antiky přes funkcionalismus 
až po brutalismus slavného hotelu Thermal. 
Okolní lesy v údolí řek Teplé a Ohře jsou 
díky svému mikroklimatu a naučným stez
kám ideálním místem pro léčivé procházky. 
O kulturní vyžití se kromě světoznámého 
filmového festivalu stará i Karlovarský sym
fonický orchestr, městské divadlo s výzdo
bou od malířů Gustava a Ernsta Klimta nebo 
městské muzeum. Každý výlet do Karlových 
Varů by měl vést i přes sklárnu Moser, porce
lánku Thun a muzeum Jana Bechera s ochut
návkou Becherovky.

www.karlovyvary.cz

Mariánské Lázně 
Druhou osou trojúhelníku jsou Mariánské 
Lázně s romantickou, poklidnější atmosfé
rou ovlivněnou přelomem 19. a 20. století. 
Zdejším unikátem je léčivý plyn z Mariina 
pramene, lázeňsky je využívána i slatina nebo 
rašelina a studené kyselky. Při procházce 
městem můžete kromě Hlavní kolonády 
nebo empírového pavilonu Křížového pra
mene narazit i na Zpívající fontánu, z níž se 
městem linou tóny klasiků, ale i filmových 
hitů a populární hudby. O kulturní život pečují 
Západočeský symfonický orchestr, Městské 
divadlo, Městské muzeum a Galerie Goethe. 

www.marianskelazne.cz

Františkovy Lázně 
Výběr uzavírají Františkovy Lázně proslavené 
především léčbou neplodnosti, symboli
zovanou soškou Františka. Kromě tohoto 
problému se sem lidé jezdí léčit i s bolestmi 
kloubů, problémy se srdcem či cévami nebo 
kožními onemocněními. Město samotné 
se nese v klasicistním duchu, je obklopeno 
rozsáhlými parky v anglickém stylu a jeho 
poklidná atmosféra vám dá vydechnout 
od každodenního shonu, ať už sem poje
dete za léčbou, kulturou nebo procházkami 
po okolní přírodě. 

www.frantiskovylazne.info K
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Navštivte Lázně Jáchymov, první radonové lázně na světě, založené v roce 1906 na úpatí 
Krušných hor. Zažijte atmosféru hotelu Radium Palace, neoklasicistního paláce uprostřed 
malebného lesoparku. Dopřejte si gastronomický zážitek v noblesní Modré restauraci 
či v restauraci U Vodopádu v secesním hotelu Astoria. Radonová léčba je účinná při 
chronických onemocněních, pooperačních a poúrazových stavech pohybového 
aparátu, které vyžadují intenzivní hojení a regeneraci poškozených tkání.

www.laznejachymov.cz



Karlovarská lázeňská léčba udávala odjakživa 
směr v evropské balneologii, a to jak v oblas
tech klimatologie, využití peloidů nebo právě 
minerálních pramenů. Během své půl století 
trvající praxe jsem došla k názoru, že zdejší 
prameny nemají ve světě co do svých účinků 
a koncentrace obdoby. Na metabolismus 
působí celostně a bez nežádoucích účinků.

Pramenitá voda je unikátní díky kombinaci 
teploty a chemického složení včetně plynů 
a stopových prvků nebo ionizace a mírné 
radioaktivity. Díky tomu při požití pramene 
dostáváme do těla koktejl minerálů a dalších 
prvků, které v každé naší buňce spouštějí 
procesy, jejichž výsledkem je očištění těla, 
podpora správné střevní činnosti nebo vypla
vení virů a bakterií a posílení imunity.

Karlovarská léčba má největší vliv na zaží
vací potíže. Podporuje sliznici trávicího 
traktu, zlepšuje funkci jater a slinivky břišní 
a pomáhá se všemi metabolickými one
mocněními, cukrovkou, dnou nebo obezi
tou. Pokud chcete zůstat celý život v dobré 
tělesné i duševní kondici, doporučuji stale
tími osvědčenou třítýdenní lázeňskou léčbu, 
která je ideální k úpravě chronobiologických 
pochodů v těle. Už jedna dávka minerální 
vody pozitivně ovlivní autonomní ner
vový systém.

Pitná kúra je doplňována širokou škálou 
lázeňských procedur. Pro tvorbu imunit
ních buněk má velký význam klimatoterapie, 
nordic walking nebo dechová cvičení v lese. 
Blízké Krušné hory nabízejí v zimě lyžování 
a v létě cykloturistiku. 

V současné uspěchané době plné stresu, 
po dvou letech pandemie a v úzkosti z dal
ších světových událostí je zdraví a imunita 
důležitější než kdy dřív. Já sama piji vřídelní 
vodu celý život. Pomohla mi při mnoha 
těžkých situacích, po operacích, zlomeni
nách, ale taky mě zbavila syndromu vyho
ření po rodinné tragédii. Regeneraci zkrátka 
potřebujeme všichni. Proto vás srdečně zvu 
na návštěvu k pramenům Karlových Varů.
 

Prim. MUDr. Milada Sárová
Primářka Luxury Spa & Wellness Hotelu Prezident. 
Specialistka v oboru vnitřního lékařství, balneologie, pediatrie, 
fyzioterapie a rehabilitace. Společně s Doc. PaedDr. Petrem 
Kolískem Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci pracuje 
na výzkumu prokazujícím vliv komplexní lázeňské léčby 
na psychosomatická onemocnění, na imunitu, energii 
těla a omlazující účinek karlovarské minerální vody.

Vaše zdraví je na prvním místě!
Pozvánka do Karlových Varů 
od MUDr. Milady Sárové

Léčebný efekt  
karlovarské termální 
vody
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Lázeňská 
terapeutická krajina

České lázeňství je charakteristické kom
plexním přístupem, který v sobě zahrnuje 
léčebné a regenerační procedury i pobyt 
v terapeutické krajině. O tomto fenoménu 
se začalo mluvit během nominace lázeň
ských měst na zápis do světového kultur
ního a přírodního dědictví UNESCO, kde 
byl spojován s parky a lesy spadajícími 
do památkově chráněné oblasti lázeňského 
místa. Koncept lázeňské terapeutické krajiny 
je ale mnohem širší a zasahuje do přírod
ních věd, medicíny i kultury a historie.

Krajina lázeňských míst Karlovarského kraje se 
vyznačuje celou řadou terapeutických účinků. 
Průzkumy Institutu lázeňství a balneologie 
odhalily v centru karlovarské zřídelní struk
tury vysoké koncentrace lehkých atmosféric
kých iontů a významné koncentrace různých 
kationtů (např. K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Zn2+) 
i aniontů (např. Cl a SO

4
2). Vdechování těchto 

částic vede ke zmírnění hyperreaktivity 
dýchacích cest a také ke zlepšení koncent
race i funkce autonomní nervové soustavy.

Pobyt v lázeňské terapeutické krajině pozi
tivně ovlivňuje i duševní zdraví. Snižuje stres 
a míru deprese i agresivity, zlepšuje kva
litu spánku, ale umí také podpořit sebevě
domí. Podle průzkumu Institutu lázeňství 

a balneologie dokázaly kondiční procházky 
Nordic Walking v karlovarské krajině zlep
šit náladu i psychický stav účastníků. 
Pozitivní změny nastaly ve všech sledo
vaných oblastech psychického stavu.

Lázeňská terapeutická krajina představuje 
jeden z nejvýznamnějších činitelů komplexní 
lázeňské léčby a může tak hrát velkou roli 
při řešení zdravotnických výzev, zejména 
při prevenci kardiovaskulárních, metabo
lických a duševních onemocnění, které 
bývají označovány za pandemie 21. století.

Lázně Kynžvart patří mezi čtyři lázeňská 
zařízení, která mají klimatické podmínky 
vyhlášené MZ ČR jako přírodní léčivý zdroj 
a klimatoterapie je zde účinnou léčeb-
nou metodou s prokazatelným klinickým 
účinkem. Léčebné klimatické podmínky 
vycházejí z polohy lázní na jihozápadním 
svahu Slavkovského lesa (730 m n. m.), kde 
je vysoká a stálá vlhkost vzduchu. Nachází se 
uprostřed rozsáhlých lesů smíšeného cha-
rakteru s vysokým stupněm čistoty ovzduší 
a nízkým obsahem alergenů a bakterií. 

www.lazne-kynzvart.cz

Víte že

Stáří karlovarských pramenů je odhadováno na 250 000 let 
a jako lék jsou užívány od dob českého krále a římského 
císaře Karla IV., kterému pramen zhojil poraněnou nohu. 
Od 14. století do roku 1522 se vřídelní voda užívala jen 
ke koupelím, posléze se začala i pít. Na indikaci léčby se 
od té doby mnoho nezměnilo a pod lékařským dohledem 
je tento léčivý zdroj ordinován již více než 600 let.



Poklady UNESCO

Hornická krajina Erzgebirge/Krušno-
hoří a Kynžvartská daguerrotypie 
Osm set let historie hornické krajiny 
Krušnohoří/Erzgebirge dostálo svému his
torickému významu a v roce 2019 se celý 
českoněmecký region dostal na seznam 
světového dědictví UNESCO. Dvaadvacet 
součástí neboli komponent je rozprostřeno 
podél hranice poseté geologickými útvary, 
ale i zachovalými hornickými památkami. 
Sedmnáct leží na saské a pět na české 
straně pohoří. Vydejte se po stopách vzru
šujícího života dávných havířů ve Štole č. 1 
nebo objevujte historii atomu.

Asi nejvýznamnější lokalitou je Jáchymov, 
kde se historie hornictví i lázeňství vyvíjela 
ruku v ruce se zkoumáním smolince, z nějž 
Marie CurieSkłodowská s manželem izo
lovali prvky radium a polonium. Vznikly zde 
první radonové lázně na světě, které fungují 
dodnes a radioaktivní vodu do nich dodává 
důl Svornost. Temnější podobu jaderné his
torie pak přinášejí zachovalé komunistické 
lágry určené pro těžbu uranu. Jáchymov 
byl také centrem evropského mincovnic
tví a začal se zde razit i tolar, předchůdce 
dnešního dolaru. Historii těžby stříbra i ražby 
mincí vám představí Muzeum Královská min-
covna a expozice Knihovny Latinské školy.

Významnou lokalitou jsou též tři rudní revíry 
Abertamy, Boží Dar a Horní Blatná. Vyrazte 
na procházku po městských i přírodních 
památkách v čele s centrem Horní Blatné se 
zdobenými domy z 18. století nebo rene
sančním kostelem z roku 1594. Prim zde 

hrála těžba cínu, jejíž pozůstatky najdete 
ve Vlčích jamách, u dobývky dolu Zuzana 
nebo v přilehlé propadlině dolu Červená 
jáma. Tepnou regionu byl Blatenský vodní 
příkop, který doly zásoboval vodou a dnes 
podél něj vede naučná stezka. Za zhlédnutí 
stojí i vřesem porostlé kopečky zvané sejpy, 
pozůstatky těžby cínovce. Minout byste též 
neměli důl Mauritius s prohlídkovou trasou 
v podzemí nebo štolu Johannes na Zlatém 
kopci s chodbou „plazivkou“. 

Temnější podobu hornické historie skýtá 
Rudá věž smrti u Ostrova. Připomíná tra
gický osud politických vězňů, kteří za nelid
ských podmínek pracovali v uranových 
dolech v Jáchymově. Dnes slouží jako pietní 
místo a nabízí pravidelné prohlídky.

Kynžvartská daguerrotypie
Kynžvartská daguerrotypie „Paměť světa“ 
zapsaná na Seznam UNESCO je dílem 
samotného vynálezce daguerrotypie 
(předchůdce fotografie) Louise Jacquese 
Mandé Daguerra, který ji věnoval knížeti 
Metternichovi. Jde o jedno z nejvzácnějších 
fotografických děl světa a prohlédnout si ho 
můžete zatím v expozici Národního technic
kého muzea v Praze. Zámek Kynžvart, kde je 
pro daguerrotypii připravována nová expo
zice, stojí za návštěvu i pro svou rozsáhlou 
kolekci památek a předmětů z celého světa 
od slavných přátel knížete Metternicha, 
k nimž patří třeba egyptologická sbírka 
s mumiemi, kabinet kuriozit nebo výstava 
zbraní a grafik. C
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Zážitková štola 
Astoria v Jáchymově 
nabízí prohlídku 
podzemí, aniž byste 
fárali pět set metrů 
pod zem. Dozvíte se 
zajímavosti o hornictví 
a místní unikátní 
radonové vodě.



Dejte průchod 
nespoutanému  
pohybu

Šlápněte do pedálů 
Když Karlovarskem, tak na kole. Ideálně 
po dálkových trasách EuroVelo 13 (začíná 
v Trojmezí a dvakrát vás vyvede za hra
nici Česka) nebo úsek EuroVelo 4 mezi 
Chebem a Karlovými Vary. Vyrazit můžete 
také na jednu z devíti etap cykloregionu 
Česko-bavorské lázně nebo najet na jednu 
z tras Via Czechia, protínající celé Česko. 
Cyklostezka Ohře navazuje na Valdštejnovu 
cyklostezku v Bavorsku a vede Karlovarským 
krajem v délce 90 kilometrů. Nádherné pří
rodní scenérie se vám otevřou u Svatošských 
skal, připomínajících zkamenělý svatební 
průvod. Při svých vyjížďkách můžete využít 
přepravu cyklobusy (www.autobusykv.cz), 
půjčovny kol, elektrokol a koloběžek ČD 
BIKE (www.cd.cz/cdbike) či přepravu 
kol v síti EgroNet (www.egronet.de).

Napumpujte se endorfiny 
Kdo má rád adrenalin, toho potěší exis
tence hned tří trailparků různých úrovní 
obtížnosti: Klínovec, Plešivec a Bublava. 
Nebo se vydejte do lanových parků Svatý 
Linhart v Karlových Varech, do Lanového 
centra Klínovec, do Adrenalin parku nebo 
Přírodního parku Prelát v Mariánských 
Lázních, Lanového centra Trinity v Chebu či 
Lanového parku v Lokti. Pro skalní lezce je 
připraveno několik ferrat: Bioferata Bečov, 
Seifertova via ferrata Nové Hamry a Via 
ferrata Hausberg u Kraslic. Vyzkoušet dopo
ručujeme také nervydrásající zipline (sjezd 
s kladkou po ocelovém laně) z Goethovy 
vyhlídky v Karlových Varech. 

Pohoda na vodě 
Máte radši vodu? Vyrazte na Ohři. Druhá nej
populárnější (dle počtu vodáků) řeka Česka 
má 240 sjízdných kilometrů a po své délce 
spoustu kempů a půjčoven (Dronte, Putzer 
a Samba). Projet můžete třeba zákruty kolem 

hradu Lokte nebo se doplavit k malebné 
Jeskynní vyhlídce u Svatošských skal.

Hezky pěšky 
Pokud byste rádi aktivní dovolenou bez adre
nalinu a divokých zážitků, vyrazte po jedné 
z mnoha naučných stezek Karlovarska. 

 

Kolébka českého golfu 
A nadšenci do greenů rádi uslyší, že 
v Karlovarském kraji je největší koncen
trace golfových hřišť v Česku. Najdete 
tu i nejstarší golfové hřiště u nás. Royal 
Golf Club v Mariánských Lázních, zalo
žený v roce 1905 králem Eduardem VII., 
nabízí jedinečné golfové zážitky, které 
nadchnou nejednoho milovníka tohoto 
sportu. Pokud si chcete golf opravdu užít 
a k tomu něco málo ušetřit na green
fee, pořiďte si Západočeský Golf-pass.
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Pod tímto odkazem  
najdete tipy na cyklovýlety.

Inspiraci k výletům 
naleznete pod  
tímto QR kódem.



Hudby, filmů i divadla je na Karlovarsku plno 
celý rok, nejvíce však kraj ožívá v létě. A ani 
letos tomu nebude jinak. Zábavu odstarto
valo Karlovarské kulturní léto 2022 s koncerty 
u hotelu Thermal, v areálu Rolava a v KV Aréně. 
Můžete se těšit na Rudyho Linku, Dana Bártu, 
Davida Kolera a mnoho dalších. Karlovarský 
mezinárodní festival klasické hudby nabídne 
v červnu Beethovenův Císařský koncert. 
Zlatým hřebem je pak tradičně Mezinárodní 
filmový festival Karlovy Vary s tou nejlepší 
filmovou produkcí uplynulého roku, kde 
můžete potkat slavné filmaře a celebrity.

V Chebu se na přelomu června a července 
uskuteční 24. ročník mezinárodního festi
valu dechových orchestrů FIJO Cheb včetně 
doprovodného programu, průvodu městem 
a závěrečného galavečera. Je vám bližší jazz? 
Zavítejte na konci června do Mariánských 
Lázní na Jazzové lázně s živými kon
certy na lázeňské kolonádě. Tamtéž pak 
o týden později proběhne Marienbad Film 

Festival se zaměřením na experimentální 
filmy a nezávislou tvorbu, taková alterna
tiva Karlovarského festivalu pro náročné. 

Srpen patří v Chebu letadlům. Letecký den 
Cheb je velkolepá show se zahraniční účastí 
pro milovníky vzdušné akrobacie, moder
ních strojů i leteckých veteránů. Od polo
viny srpna pak v Mariánských Lázních 
poběží 63. ročník Chopinova festivalu 
zaměřeného na díla stejnojmenného skla
datele i dalších mistrů klasické hudby. 

Speciální zmínku si zaslouží přírodní amfi
teátr hradu Loket. Nachází se v podhradí 
a v létě nabídne například Jazz pod hradem, 
koncert kapel Tři sestry, Čechomor či 
Divokej Bill, ale taky Rusalku od Antonína 
Dvořáka nebo divadelní představení Bouře 
od Williama Shakespeara a mnoho dal
šího. Ať již budete při svých letních toulkách 
Karlovarským krajem kdekoliv, o zajímavé 
kulturní zážitky nebudete mít nouzi.

Velký sál hotelu Thermal  středobod 
karlovarského filmového festivalu.

6/5–18/9 Karlovarské kulturní léto 2022

červen  

2–16/6 31. ročník hudebního festivalu 
Beethovenovy dny, Karlovy Vary 

10/6 Stromboli, Futurum, Vilém Čok 
& Bypass, amfiteátr Loket 

11/6 14. VARY GOOD FEST, Karlovy Vary 
16–19/6 Císařský koncert, Karlovy Vary  
18/6 BMW Sokolovský ¼ a ½ maraton, 

náměstí Budovatelů Sokolov *  
18/6 Den pro Ostrov, zámecký park Ostrov *  
25/6 Hurááá, prázdniny a soutěž ohňostrojů, 

areál lesoparku Bohemia Sokolov *  
25/6 Barevný běh, Staré náměstí Sokolov *  
25/6 Letní slunovrat 2022 na vrchu 

Krakonoš, park u hotelu Krakonoš 
Mariánské Lázně *  

25/6 1872FEST, Areál Háj Aš 
25/6–1/7 21. jazzové lázně, Mariánské Lázně 
30/6–3/7 24. FIJO Cheb  
 

červenec
1–9/7 56. mezinárodní filmový 

festival Karlovy Vary  
2/7 Top Roof Top fest 2022  multižánrový 

hudební festival, Karlovy Vary *  
4/7 Jethro Tull, amfiteátr Loket  
6/7 Antonín Dvořák – Rusalka, 

amfiteátr Loket  
7–10/7 7. Marienbad Film Festival, 

festival experimentálního filmu 
Mariánské Lázně  

8/7  Čechomor, amfiteátr Loket  
9/7  MOVOMAL 2022, Mariánské Lázně *  
9/7  10. SPA RUN Mariánské Lázně *  
9/7  Rodinný den Ostrov, 

Zámecký park Ostrov *  
15/7 Divokej Bill, amfiteátr Loket 
29/7 William Shakespeare – Bouře, 

amfiteátr Loket 
30/7 Koncert 4 tenorů, Zámecký park Ostrov 
30/7 Rock iN Roll 2022, Nová Role 
30/7 3. sokolovský food festival, 

zámecký park Sokolov * 

srpen
4–6/8 Povaleč Valeč 
6/8 4. sokolovské slavnosti vína, 

Zámek Sokolov 
6/8 Lucie, amfiteátr Loket  
12/8 Leoš Mareš a hosté: Staré 

pecky, amfiteátr Loket  
13/8 Sokolov blíž sobě, zámecký park 

Sokolov *  
13–14/8 Letecký den Cheb *  
13–20/8 63. Chopinův festival, Mariánské Lázně
19–20/8 Karlovarský festival vína 

2022, Karlovy Vary  
20/8 Kryštof kemp 2022, amfiteátr Loket *  
31/8–4/9 Karlovarský folklorní festival, 

Karlovy Vary *  
  

září  

3–4/9 Lázeňský Food Festival, 
Mariánské Lázně *  

9–10/9 Zahájení Dnů evropského 
dědictví, Cheb *  

9–10/9 VARY ZÁŘÍ *  
10/9 Den horníků Sokolov *  
10–18/9 Dny evropského dědictví, 

Mariánské Lázně *  
17–18/9 Den otevřených dveří památek města 

Karlovy Vary *   
25/9 Michaelská pouť, Ostrov – Staré Město *  
25–30/9 Dětský filmový a televizní festival Oty 

Hofmana, Dům kultury Ostrov * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další akce naleznete na  
kalendar.zivykraj.cz.  

Změna programu vyhrazena.

Kulturní kalendář  
Karlovarského kraje  
na léto 2022

Spojte své zážitky z kulturních 
akcí s gastronomickým prožitkem. 
Přijďte ochutnat řemeslná piva regionálních 
minipivovarů. wwww.cestazapivem.cz
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