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SPORT
Dejte průchod nespoutanému pohybu

Nic se nevyrovná sportování pod dohledem skalních hradeb nebo podél rozbou-
řených řek, kdy vám vítr sviští kolem uší a pro odpočinek se stačí svalit do měkkého 
mechu nebo se opřít o starobylou borovici u lyžařského svahu. Napumpovat se 
endorfiny můžete v Karlovarském kraji za každého počasí. Celé pohoří Krušných 
hor protíná pověstná Krušnohorská magistrála, kterou projedete na kole, běžkách, 
nebo si ji můžete projít pěšky. Pohodlně se z ní napojíte na cyklostezky do Saska 
i Bavorska a díky síti půjčoven kol a elektrokol můžete přepravu vlastního vybavení 
pustit z hlavy. Pevnost horských kol i svých kloubů otestujete v Trail Parku Klínovec 
se soustavou lesních stezek o třech stupních náročnosti pro začátečníky i drsné 
jezdce. Pokud jste ale ve svém živlu spíše uprostřed zasněžené krajiny, určitě vás 
zaujme jeden z bezmála dvaceti skiareálů na bílých svazích Krušných hor. Klíno-
vec se pyšní jednou z nejdelších a nejširších sjezdovek v celé zemi, Boží Dar láká 
rodiny s dětmi na pohodový pobyt v babyparku, Bublava slibuje pohodovou jízdu 
na širokých sjezdovkách bez front u vleků a všestranný Plešivec se sítí čtyřseda-
ček učaruje každému. Kromě cyklistiky fandí Karlovarsko také golfu, nachází se 
zde mimo jiné i nejstarší golfové hřiště České republiky v Mariánských Lázních 
z roku 1905. Rozlehlé greeny vklíněné mezi lesíky a rybníky vybízejí k tréninkům 
i přátelským utkáním, zakončeným večerním odpočinkem na terase kavárny pod 
hvězdami, které vystupují z temné oblohy jako zářivé zirkony. Horolezci mají zase 
k dispozici množství skalních stěn, tenisté se mohou prohánět na vnitřních i ven-
kovních kurtech a vodáci se vyřádí na Ohři. Adrenalinu se u nás meze nekladou. 

HORNICKÁ TRADICE
Odhalte všechna tajemství podzemí

Dobývání vzácných nerostů patří ke Karlovarsku odjakživa. Celý kraj jako jedno velké mraveniště protínají 
desítky kilometrů důlních chodeb s mnoha zachovalými štolami a šachtami, na něž na povrchu navazují 
technické a urbanistické památky historického významu. Jedinečná kombinace panenské přírody a osm 
století hornictví daly vzniknout typickému rázu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří / Erzgebirge, kde se 
na pozadí starobylých hor nachází velké množství dochovaných montánních památek. Pomyslným cent-
rem hornické tradice je příhraniční město Jáchymov s goticko-renezančními domy a dolem Svornost z roku 
1518, který je nejstarší dosud fungující důl v celé Evropě. V Jáchymově se od ledna 1520 razily stříbrné 
tolary, které daly název dnešnímu dolaru. Vzniklo zde také první báňské učiliště v habsburské monarchii. 
Kromě stříbra dobývali zdejší horníci i mnoho dalších rud, a právě v kusu jáchymovského smolince objevili 
manželé Curieovi v roce 1898 dva nové chemické prvky, polonium a radium. Jen pár kilometrů severněji 
se pod Zlatým kopcem rozkládá štola Johannes s jednou z největších podzemních komor na světě, jejíž 
strop se v některých místech tyčí do výše až 12 metrů. Nedaleko Abertam zase najdete největší cínový důl 
Krušnohoří Mauritius. Oba komplexy si můžete na vlastní oči prohlédnout jak z povrchu, tak z hloubi jejich 
zachovalých útrob. Tak se dlouho nerozmýšlejte a vydejte se na průzkum důlního labyrintu pod Karlovar-
ským krajem. Prožít dovolenou v podzemí se vám jen tak někde nepoštěstí. 

KULTURA
Nechte se pohltit uměleckou scénou

Pevný bod na umělecké i kulturní mapě světa, strážce nevyčíslitelné historické 
tradice i tavicí kotel filmového, hudebního nebo dramatického dění, tak by se dal 
v kostce charakterizovat kulturní profil kraje. Od festivalů přes architektonické 
památky až po tajuplné poklady v útrobách starobylých zámků, na Karlovarsku 
najdete krásu ve všech jejích podobách. Více než sedmdesátiletou tradici si drží 
celosvětově uznávaný Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, kde se každoročně 
můžete potkat s plejádou těch nejtalentovanějších umělců a hvězd světového filmu. 
Kromě nich se ale do Varů i jiných měst v průběhu roku sjíždějí nadaní jazzmani, 
zpěváci a interpreti vážné hudby z celého světa, díky nimž město pravidelně ožívá 
čilým uměleckým životem. Karlovarský symfonický orchestr a Západočeský symfo-
nický orchestr se řadí k nejstarším v Evropě. Pokud vás cesta zavede někam mezi 
Karlovy Vary a Mariánské Lázně, nezapomeňte se zastavit v nenápadném městečku 
Bečov nad Teplou. V tamním zámku je totiž ukryt poklad tak vzácný, že se jeho 
hodnotu zatím nikomu nepovedlo vyčíslit. Jde o relikviář svatého Maura, zhotovený 
k uchování ostatků sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Apolináře a sv. Timoteje. Tím ale 
rozhodně nekončíme. K oblíbeným kratochvílím patří například procházky ve stínu 
lázeňských kolonád. Majestátní budova hradu Loket v elegantní zákrutě řeky Ohře 
tvoří předvoj celé řady dalších hradů, zámků, zřícenin nebo klášterů, z nichž na vás 
dýchne duch dávno ztracených časů. Karlovarský kraj nežije jen minulostí nebo 
přítomností. Bere si z obojího to nejlepší a namíchá vám neopakovatelný koktejl 
kulturních zážitků, za kterým se budete rádi zas a znovu vracet.

PŘÍRODA
Objevte zelený ráj ve stínu hor

Nasaďte trekovou obuv, šlápněte do pedálů a vydejte se na dobrodružnou cestu 
cyklostezkami a turistickými trasami, které vás zavedou na horské vrcholy, do tichých 
lesních zákoutí i odpočinkových zón u lesních jezírek nebo zurčících potůčků. Stačí 
dojít k prvnímu rozcestníku na úpatí Krušných hor a rozvine se před vámi vějíř 
možností, kam nasměrovat své kroky. Toužíte pokořit některý z vrcholů - Klínovec, 
Fichtelberg, nebo Plešivec? Lákají vás rozkvetlé louky ve stínu kopců nebo monu-
mentální čedičové varhany v lomu Hřebečná? A co takhle dřevěné lávky, protínající 
Božídarské rašeliniště? Volba je na vás. Smaragdový klenot v koruně Českých zemí 
známý jako Slavkovský les leží jen o kousek dál. Z hustého porostu listnatých i jeh-
ličnatých stromů ční pestrobarevné trsy květin, nad nimiž zní oslavné písně drozdů, 
výrů a chřástalů. Stačí se jen na chvíli zastavit, rozhlédnout a zaposlouchat. Hory, 
skály a obecně geologické bohatství kraje sdružuje geopark Egeria, který návštěv-
níkům připomíná, že jejich noha kráčí po výsledku stovky milionů let trvajících 
geologických procesů. Ať se v jeho rámci vydáte kamkoli, nešlápnete vedle. Tím ale 
výčet zdaleka nekončí. Na svých toulkách můžete objevit třeba přírodní rezervaci 
Soos s bublajícími bahenními sopkami, sestoupit do opuštěných Vlčích jam, pátrat 
po trpaslících ve Skalkách skřítků nebo si najít svou vlastní, unikátní cestu.

LÁZEŇSTVÍ
Navštivte prameny věčného mládí

Už od 14. století krotí lázeňští mistři sílu minerálních pramenů, které vyvěrají z nitra 
země a nesou v sobě léčivé látky pro tělesnou i duševní regeneraci. Karlovarský 
kraj je tepajícím srdcem českého lázeňství, kam se za odpočinkem a uzdravením 
sjíždějí hosté ze všech kontinentů. Brány starobylých lázeňských měst jsou ote-
vřeny dokořán i vám, přijďte se o tom přesvědčit na vlastní smysly. Pojem lázeňství 
v sobě obsahuje tři části: medicínu, prevenci a wellness. Do zdejších lázní můžete 
zavítat jak za účelem zotavení po nemoci nebo úlevy od chronických chorob, tak 
za snížením váhy, omlazením nebo prostým odpočinkem od každodenního shonu. 
Tady můžete opravdu vypnout a procházet se po historických kolonádách s pohár-
kem přírodního léčivého pramene, rozplynout se v teplé minerální lázni, zmizet 
pod blahodárným bahenním zábalem nebo se svěřit do citlivých rukou masérů. 
Staletími prověřená lázeňská tradice zde kráčí ruku v ruce s nejnovějšími poznatky 
z oborů lékařství, balneologie a wellness. Plody této spolupráce si můžete vychut-
nat v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Lázních 
Kynžvart nebo třeba v Jáchymově, kde v roce 1906 vznikly vůbec první radonové 
lázně světa. Přijeďte si pro trochu klidu a úlevy, vaše tělo vám za to poděkuje.
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Velkorybnický Hastrman .....................................................................C6 
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Kulturní události 

Zahájení lázeňské sezony – Karlovy Vary, Mariánské Lázně,  
Františkovy Lázně, Jáchymov, Lázně Kynžvart 

Mezinárodní festival kresleného humoru, Františkovy Lázně

Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů FIJO, Cheb

Valdštejnské slavnosti, Cheb

Dvořákův karlovarský podzim, Karlovy Vary

Létofest, Karlovy Vary

Mezinárodní filmový festival, Karlovy Vary

Mezinárodní folklorní festival, Karlovy Vary

Mezinárodní jazzový festival, Karlovy Vary

Mezinárodní lázeňský festival dechových hudeb, Karlovy Vary

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Karlovy Vary

Festival světel VARY ZÁŘÍ, Karlovy Vary

Mezinárodní filmový festival Tourfilm, Karlovy Vary

Loketské kulturní léto, Loket

Chopinův festival, Mariánské Lázně

Film festival, Mariánské Lázně

Festival Oty Hofmana, Ostrov

Mezinárodní soutěž ohňostrojů, Sokolov

Povaleč, Valeč

 

Karlovy Vary (D6)

Kolonády
Mlýnská kolonáda, Sadová kolonáda, Tržní kolonáda, 
Vřídelní kolonáda, Zámecká kolonáda 

Minerální prameny
1. Vřídlo, 2. Karla IV, 3. Zámecký dolní, 4. Zámecký horní, 5. Tržní, 6. Mlýnský, 
7. Rusalčin, 8. Knížete Václava I+II, 9. Libušin , 10. Skalní, 11. Svobody, 
12. Sadový, 13. Dorotka – nepřístupný, 14. Štěpánka, 15. Hadí

Mariánské Lázně (F5)

Kolonády
Hlavní kolonáda, Kolonáda Ferdinandova pramene,  
Kolonáda Karolinina pramene, Kolonáda Křížového pramene 

Minerální prameny
Alexandřin pramen, Ambrožovy prameny, Antonínův pramen, Pramen 
Augustin, Balbínův pramen, Pramen Edward VII., Ferdinandův pramen, 
Karolinin pramen, Křížový pramen, Lesní pramen, Mariin pramen, 
Medvědí pramen, Pirátův pramen, Prelátův pramen, Rudolfův pramen

Františkovy Lázně (E3)

Kolonády
Nová kolonáda, Kolonáda Natáliina pramene, Kolonáda 
Solného pramene, Kolonáda Lučního pramene 

Minerální prameny
1. Františkův pramen, 2. Luisin pramen, 3. Studený pramen, 4. Pramen 
Cartellieri, 5. Železnatý pramen, 6. Solný pramen, 7. Luční pramen, 8. 
Nový pramen, 9. Pramen Štěpánka, 10. Pramen Natálie, 11. Pramen Žofie, 
12. Pramen Palliardi, 13. Pramen Adler, 14. Glauber I, 15. Glauber II, 16. 
Glauber III, 17. Glauber IV, 18. Sluneční pramen, 19. Pramen Stanislav 
(Míru), 20. Nový Kostelní pramen, 21. Pramen Marian (D14)

Léčebné lázně Jáchymov (B7)

Minerální prameny používané pro radonové koupele
Curie, C1, Běhounek, Agricola

Léčebné lázně Lázně Kynžvart (F5)

Minerální prameny
Helena, Richard, Viktor

Na cestě za zážitky…
Karlovarsko je světově proslulým krajem lázeňství a přírodních léčivých 
vod, které navrací životní energii a omlazují tělo i ducha. Jeho ráz ale 
kromě živých lázeňských měst utváří i bujná příroda, divoké hory nebo 
tajemné důlní štoly Národního geoparku Egeria, skrývající prastaré 
geologické bohatství naší planety. Hornické památky v saském a českém 
Krušnohoří jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Ať už 
sem zamíříte za relaxem nebo za aktivní dovolenou v sedle kola, u vesla 
na loďce nebo na lyžích, můžete se spolehnout na kvalitní servis a péči, 
jakou si zasloužíte. Nechte se uchvátit krásou Karlovarského kraje při 
procházkách přírodními rezervacemi. Objevujte hrady, zámky a kláštery 
s artefakty historického významu, například relikviářem svatého Maura, 
který patří společně s korunovačními klenoty k nejcennějším zlatnickým 
památkám v zemi. Vezměte rodinu na výlet po naučné stezce a svěřte se 
do rukou obětavého personálu zdejších hotelů a penzionů. Nebo navštivte 
jeden z mnoha filmových a hudebních festivalů či divadelních představení. 
Zažijte okamžiky, na které se nezapomíná. Nechte se hýčkat, uchvacovat 
i překvapovat. Vítejte v Karlovarském kraji, kde jeden den nikdy nestačí.

Františkovy Lázně ↓

Mariánské Lázně ↓

Karlovy Vary ↓

www.zivykraj.cz
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V rámci mezinárodní sériové nominace „Great Spa 
Towns of Europe“ byl lázeňský trojúhelník Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně společně 
s dalšími evropskými lázeňskými městy zapsán 
na seznam kulturních památek UNESCO.

Projekt Karlovarský kraj — žijeme regionem 
byl realizován za přispění prostředků státního 
rozpočtu České republiky z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.

Vydavatel: Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s. 
Grafická úprava: Bušek + Dienstbier / Mapa: SHOCart, spol. s r. o. 
Fotografie: Czech Tourism / Tisk: H.R.G. spol. s r.o. 
Všechny údaje jsou přes pečlivé zpracování bez záruky.
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