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▶ Místo úvodu
Internet: www.kr-karlovarsky.cz

Turistický región Západočeské lázně v nás kromě Karlových 
Varů, Filmového festivalu, Františkových a Mariánských 
lázní vyvolává také představu Rusů, mafie a prostituce. V 
žebříčku atraktivnosti jako turistické destinace se 
Západočeské lázně objevují ve středu tabulky. 

Turistický región Západočeské lázně se až na některé menší 
odchylky kryje s Karlovarským krajem. Je to oblast, kde se 
nachází naše nejznámější lázně Karlovy Vary a Mariánské 
Lázně. O něco méně proslulé jsou Františkovy Lázně
nacházející se severně od Chebu. Cheb, město s 
nádherným náměstím se starými měšťanskými domy, je 
vhodným cílem pro zájemce o historii a architekturu. Pokud 
patříte k nim, měli byste navštívit také město Loket nad Ohří
se stejnojmenným hradem nebo klášter v Teplé s druhou 
největší knihovnou u nás. Chloubou Bečova nad Teplou je 
románský relikviář svatého Maura, který si můžete 
prohlédnout na zámku. 

Milovníkům přírody doporučujeme vyrazit do 
Slavkovského lesa táhnoucího se od Karlových Varů až po 
Mariánské Lázně, koupání a relaxování u vody nabízí zase 
Jesenická přehrada a přehrada Skalka v bezprostřední 
blízkosti Chebu. Obdivovatelé lidové architektury najdou
jižně od Jesenické přehrady v Doubravě u Lipové skanzen 
lidové architektury skládající se z uzavřené zemědělské 
usedlosti, další starý zemědělský statek hledejte v Novém 
Drahově. 

Komorní hůrka nedaleko Františkových Lázní je 
nejmladší sopkou u nás a zkoumal ji již J. W. Goethe. Z 
dalších zajímavých turistických destinací v této oblasti stojí 
za to zmínit se o Svatošských skálách.  Jedná se o 
mohutnou skupinu skal zvedajících se nad levým břehem 
řeky Ohře mezi Loktem a Doubím, které při svých pobytech 
obdivoval již J. W. Goethe. Od roku 1933 jsou Svatošské 
skály přírodní rezervací. 
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TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
V Stříbře, někdejším významném hornickém městě, se až 
do 17. století těžilo stříbro. Po vytěžení zásob město upadlo 
do zapomnění a zůstává v něm dosud. Popravdě řečeno 
mnoho toho k prohlížení – až na náměstí – tady není. 
Nejhezčí budovou na náměstí je renesanční radnice z 
poloviny 16. století, která svědčí o tom, že město zažilo také 
jinou dobu. Průčelí radnice je vyzdobeno sgrafity z konce 19. 
století. Vedle radnice stojí ještě několik další renesančních 
domů. Za shlédnutí stojí původně gotický kostel Všech 
Svatých, který byl přestavěn v období baroka v 17. století. K 
jeho nejvzácnějším částem patří barokní oltář a plastikami 
našeho významného barokního mistra Ignáce Platzera. V 
někdejším gotickém klášteře patřícím řádu minoritů se dnes 
nachází muzeum.

Centrum Tachova, města založeného v 13. století, tvoří 
čtvercové náměstí lemované domy převážně z 19. století. 
Nedaleko náměstí stojí renesanční zámek přestavěný v 18.-
19. století za kterým se zachovaly městské hradby. Ty jsou 
na některých místech až osm metrů vysoké. Z dalších 
architektonických památek stojí za zmínku původně gotický 
kostel Nanebevstoupení Panny Marie, který byl počátkem 
20. století přestavěn v novogotickém stylu. 

ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK 
V trojúhelníku vymezeném městy Karlovy Vary, Mariánské 
Lázně a Františkovy Lázně prýští ze země několik set 
minerálních pramenů o jejichž léčebných účincích vědí lidé 
již několik set let. Nejznámější lázně tohoto regiónu –
Karlovy Vary - založil „otec vlasti“ Karel IV. již v 14. století. V 
tomto lázeňském městě se k léčbě užívá 12 horkých 
pramenů. 

Prameny v Mariánských Lázních jsou zase studené, 
podobně jako minerální prameny ve Františkových Lázních.
Karlovy Vary a Mariánské Lázně přitahovaly v minulosti jak 
známé umělce, tak i pomazané hlavy. Pobývali zde např. 
anglický král Eduard VII., francouzský císař Napoleon III., 
německý básník J. W. Goethe a hudební skladatele L. v. 
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Beethoven a F. Chopin.  Dalšími zajímavými cíly této oblasti 
jsou malebné městečko Loket s hradem a město Cheb. 
Cheb je městem s hezkým a prostorným náměstím se 
starými měšťanskými domy.  

▶ Loket
Internet: www.loket.cz
Počet obyvatel: 3 000

Uprostřed rozlehlých lesů asi 10 km východně od Sokolova 
leží město Loket. Do města, kterému dominuje mohutný 
gotický hrad, se přijíždí po vysokém mostu. Centrum města 
tvoří malé náměstí s morovým sloupem uprostřed a řadou 
renesančních a barokních domů. K nejhezčím z nich patří 
radnice postavená v letech 1682-87 a barokní kostel sv. 
Václava. Další známou budovou je restaurace U bílého 
koně, ve které bydlel v letech 1807, 1808, 1813, 1819 a 
1823 německy básník Johann Wolfgang Goethe. Při svém 
posledním pobytu tady mistr v přítomnosti své poslední lásky 
Ulrike von Lewetzow a její rodiny slavil své 73 narozeniny. 

Největší pamětihodností města je gotický hrad nacházející 
se několik minut chůze od náměstí. Hrad pochází z období 
kolem roku 1230. V druhé polovině 14. století byl přestavěn 
a rozšířen Karlem IV. a jeho synem Václavem IV. Oba 
panovníci tady několikrát vedly diplomatická jednání, Karel 

IV. zde byl dokonce jako tříletý vězněn svým 
otcem Janem Lucemburským. K dalším 
přestavbám hradu došlo v 16. a 19. století. 
Dnes je na zámku zajímavá expozice 
porcelánu z místní porcelánky.

Příjezd a doprava
Loket leží asi 10 km západně od Karlových Varů. Vlakové spojení z 
Karlových Varů a Chebu je špatné. Autobusové spojení z obou měst je 
lepší. Autobusy zastavují u mostu na okraji města, odkud je to do centra asi 
100 metrů pěšky. 

Informace
Informační centrum, Kostelní 4, tel. 352684123.

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Muzea a galerie
Hrad Loket, otevřeno duben-říjen od 9.00-17.00 hod., zbytek roku pouze do 
16.00 hod.  

Muzeum dr. Payera, Radniční 1, otevřeno denně kromě po od 9.00-12.00 a 
13.00-17.00 hod. Sbírka starých a nových lázeňských pohárků.

Když se po prohlídce Lokte vydáte směrem na Cheb budete 
projíždět po několika málo kilometrech Sokolovem. Sokolov 
jako jedno z našich center těžby hnědého uhlí není zrovna 
oblíbeným turistickým cílem. V srovnání s blízkými Karlovymi 
Vary nebo Mariánskými Lázněmi nemá toho moc co 
nabídnout. Čekají tady na vás dva barokní kostely, jeden 
barokní zámek, několik domů z období baroka a morový 
sloup. 

▶ Mariánské Lázně
Internet: www.marianskelazne.cz, www.marienbad.cz
Počet obyvatel: 15 000

Mariánské Lázně leží uprostřed rozlehlých parků v údolí 
mezi Slavkovským lesem a Tepelskou vrchovinou. Naše 
druhé nejznámější lázně byly oficiálně založeny v roce 1818. 
Léčivé účinky zdejších pramenů byly ale známy již předtím. 
Nejstarší písemná zmínka o léčivých pramenech pochází z 
roku 1528. Je to dopis krále Ferdinanda I. opatu tepelského 
kláštera, v kterém král žádal o zaslání léčivé vody na 
královský dvůr do Prahy. K prvním pravidelným pacientům, 
kteří používali mariánskolázeňské prameny, patřili mniši 
premonstrátského kláštera v Teplé.  

Centrum Mariánských lázní tvoří dlouhá třída s domy 
postavenými v 30. letech 19. století. Druhou stranu ulice 
tvoří z větší části zeleň a parky. V horní části jsou to Sady 
Václava Skalníka s lázeňskou kolonádou. Kolonáda o délce 
120 a šířce 12 metrů byla postavena v letech 1888-89. V 70. 
letech 20. století byla kompletně zrekonstruována a v roce 
1986 na ní byla postavená tzv. Zpívající fontána. Na druhé 
straně kolonády se nachází empírový pavilón z roku 1818, 
který chrání Křížový pramen, hlavní pramen lázní. Další 
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pozoruhodné budovy najdete na svahu bezprostředně nad 
kolonádou. 

První z nich je kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený 
v neobyzantském stylu v letech 1844-48. Nad kostelem stojí 
dům U zlatého hroznu, ve kterém bydlel v roce 1823 Johann 
Wolfgang Goethe. Dům se dnes nazývá Goetheho dům a je 
v něm umístěno městské muzeum. V tomto domě požádal 
slavný básník ve věku 74 let o ruku devatenáctiletou Ulrike 
von Lewetzov, kterou poprvé poznal jako dvouleté dítě v 
roce 1806 v Karlových Varech. Ulrike jeho nabídku k sňatku 
odmítla. Své zklamání z odmítnutí vyjádřil básník v 
Mariánskolázeňských elegiích a v Trilogii vášně. Obě sbírky 
básní byly vydány v roce 1823. 

Další zajímavý dům stojí na svahu napravo od Goetheho 
domu. Jedná se o lázeňský dům Kavkaz s nádhernou 
fasádou, tak jak je to u většiny lázeňských domů zvykem. 
Původně se jmenoval Weimar a v letech 1821-22 v něm 
bydlel Goethe. Asi o 80 let později tady bydlel anglický král 
Edward VII. O něco níže směrem k Hlavní třídě se nachází 
někdejší společenský dům Casino postavený v letech 1900-
01, který dnes slouží jako koncertní sál. Vedle něj stojí Nové 
Lázně, lázeňský dům postavený v letech 1893-96, ve kterém 
se zachovaly lázně sloužící v minulosti prominentním 
hostům lázní. 

Další zajímavá budova Mariánských Lázní, kterou je ruský 
pravoslavný kostelík sv. Vladimíra, stojí mimo lázeňské 
centrum. Kostelík postavený v letech 1900-01 najdete v 

Ruské ulici, která se nachází nad Hlavní 
třídou. Nejpozoruhodnější částí interiéru 
tohoto kostela je ikonostas vyrobený z 
porcelánu, který byl vystaven a pro zdejší 
kostel zakoupen na pařížské Světové 
výstavě v roce 1900. 

Příjezd a doprava
Autem z Chebu nebo Stříbra je to sem asi 30 km. Pokud přijedete autem, 
zaparkujte na velkém parkovišti na Plzeňské ulici. Železniční nádraží se 
nachází asi 30 minut pěšky od centra, do centra jezdí trolejbus č. 5. 
Železniční spojení do Karlových Varů je dost pomalé, do K. Varů se dá jet 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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také oklikou přes Cheb. Autobusové spojení do K. Varů je také velice 
špatné. 

Informace
Informační centrum, Hlavní 47, tel. 354622474, denně od 9.00-12.00 hod. 
a 12.30-18.00 hod. Prodej map a průvodců, zprostředkování ubytování, 
prodej vstupenek, autobusových místenek, internet. Infocentrum se nachází 
v domě Chopin na hlavní ulici.

Informační centrum, Hlavní 623, otevřeno po-pá od 8.00-19.00 hod., so 
9.00-16.00 hod., ne 9.00-14.00 hod., v zimě po-pá od 8.00-16.00 hod., so 
10.00-14.00 hod. Další informační centrum se nachází v malé budově 
naproti hotelu Excelsior. Zprostředkování ubytování, prodej vstupenek. 

Muzea a galerie
Městské muzeum, Goetheho nám. 11, otevřeno po-so od 9.00-16.00 hod. 
V muzeu se můžete podívat na dokumentární film o dějinách města. 

Památník Chopina, Hlavní 47, otevřeno st od 14.00-17.00 hod., pá-so 
10.00-12.00 hod., 14.00-17.00 hod., ne 10.00-12.00 hod. Malé muzeum se 
nachází v domě, kde známý skladatel bydlel v roce 1836. 

Golf
Royal Golf Club, internet: www.golfml.cz.

Asi 10 km východně od Mariánských Lázní leží 
premonstrátský klášter Teplá. Byl založen v roce 1193 a 
dnes je vyhledáván především kvůli vzácné knihovně, která 
byla založena v 13. století. Knihovna obsahující asi 70 000 
svazků knih, 500 prvotisků a 100 kodexů je umístěna v 
budově, která byla postavená podle návrhu známého 
barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera mezi lety 
1690-1720. 

Větší část zde shromážděných knih pochází z 15.-18. století, 
nejstarší knihou je modlitební kniha Poenitentiale, která byla 
napsaná v letech 814-830 v německém Řezně. Klášter 
sloužil dlouhá desetiletí jako kasárna až v roce 1990 byl opět 
vrácen premonstrátům, kteří se teď snaží o jeho obnovu.

Nedaleko odtud v Novém Dvoře u Teplé byl v září 2004 
vysvěcen nový klášter postavený mnichy z řádu trapistů. 
Mniši z trapistického řádu tady za 4 roky přestavěly starou 
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rozpadající se usedlost v klášter. Obnova a koupě okolních 
luk a lesů stála celkem 200 milionů korun. Trapisté jsou 
mnišský řád, který vznikl v polovině 17. století ve Francii v 
klášteře La Trappe jehož jméno řád nese. V podstatě se 
jedná o odnož řádu cisterciáků, která se snaží o návrat k 
původním myšlenkám, které formuloval sv. Bernard z 
Clairvaux. Tento zakladatel řádu cisterciáků napsal do regulí 
řádu povinnost mnichů pracovat a živit se vlastní fyzickou 
prací. 

▶ Františkové Lázně
Internet: www.frantiskovy-lazne.cz
Počet obyvatel: 5 500

Asi 8 km severně od Chebu leží Františkovy Lázně, jedny ze 
tří našich nejznámějších lázní. Léčivé účinky vody ze 
zdejších pramenů byly známy již počátkem 16. století. 
Jedním z prvních propagátorů zdejších pramenů byl místní 
lékař a chemik Georgius Agricola. První lázeňský dům byl 
zde postaven v roce 1690 a nechalo je postavit město Cheb. 
Oficiálně bylo lázeňské město Františkovy Lázně založeno 
až v roce 1793. Lázně byly pojmenovány po rakouském 
císaři Františku I. Vybudování železnice v roce 1865 přineslo 
další rozvoj lázní a vyšší počet lázeňských hostů. 

Ve městě rozprostírajícím se uprostřed rozlehlých parků je 
celkem 24 minerálních pramenů z nichž se polovina využívá 
k léčebným účelům. Na rozdíl od Karlových Varů jsou zdejší 
prameny studené. Léčí se tady onemocnění zažívacího 
traktu, ledvinové potíže, nemoci srdce a krevního oběhu a 
zejména gynekologické potíže a neplodnost. Lázně jsou 
zajímavé také z architektonického hlediska, protože většina 
budov je postavená v empírovém stylu. Jednotný vzhled 
lázní je dán tím, že město vzniklo za relativně krátkou dobu 
asi 80 let. 

Centrum města tvoří Mírové náměstí s Františkovým 
pramenem uprostřed. Jedná se o pramen, který byl znám již 
ve středověku a jehož voda tryská z hloubky asi 4 metrů. 
Budova, ve které se pramen nachází, pochází z roku 1832. 
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Kromě pramenů, které se nachází těsně pod povrchem, 
najdete ve Františkových Lázních také prameny, které byly 
vyvrtány uměle. K těm patří Glauberovy prameny I-IV., 
jejíchž voda tryská z hloubky až 90 metrů. Nedaleko 
Františkova pramene se nachází také Kostelní pramen, vodu 
z tohoto pramene používají místní obyvatele jako stolní 
vodu. Největší atrakcí Mírového náměstí je socha malého 
kluka s rybou v ruce, důvěrně zvaného Frantík, jemuž se 
připisují magické účinky při léčbě ženské neplodnosti. 

Na Mírovém náměstí začíná hlavní ulice lázní - Národní 
třída -, která je nejstarší ulicí města. Její vzhled pochází z 
konce 18. století. Hned na jejím začátku stojí Společenský 
dům z roku 1794, který patří k nejstarším domům ve městě. 
V domě číslo 10 zvaném U tří lilií, který stojí hned vedle 
Společenského domu, bydlel v roce 1808 německý básník a 
spisovatel J. W. Goethe. V lázeňském domě Sevastopol 
bydlel zase v roce 1812 hudební skladatel Ludwig van 
Beethoven. Z dalších architektonických památek města stojí 
za shlédnutí kostel Povýšení sv. Kříže, který nechal v roce 

1815-20 postavit císař František I. Kostel 
stojí na konci Národní ulice. V roce 1889 byl 
z peněz ruské lázeňské klientely postaven 
pravoslavný kostel sv. Olgy, který stojí o 
něco dále v Kolárově ulici.

Příjezd a doprava
Autem z Chebu je to asi 5 km. Železniční nádraží a 

zastávka dálkových autobusových linek se nachází na okraji města u 
městských sadů. Časté vlakové a autobusové spojení s Chebem.

Informace
Informační centrum, Americká 2, tel. 354543162, internet: 
www.frantiskolazensko.cz. 

Muzea a galerie
Městské muzeum, dr. Pohořeckého 8, otevřeno po-pá od 9.00-12.00 a 
14.00-17.00 hod., so, ne od 10.00-16.00 hod. Expozice je věnovaná 
dějinám lázní.

Zajímavosti na vás čekají také v bezprostředním okolí lázní. 
Asi 45 minut chůze od centra se nachází rybník Amerika, 
oblíbený cíl peších procházek. Z Máchovy ulice nedaleko 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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náměstí Míru sem jezdí také turistický vláček. Asi 2 km jižně 
od centra leží Komorní hůrka, asi 500 metrů vysoký kopec, 
který byl někdy dávno sopkou. V průběhu svého pobytu v 
lázních ho zkoumal také J. W. Goethe se svým přítelem 
knížetem Kašparem ze Šternberku. Básníkův průzkum nám 
připomíná plaketa. 

Přírodní rezervace Soos je rozsáhlým rašeliništěm a 
minerálním slatiništěm asi 11 km od lázní. Rezervací vede 
nauční stezka na jejíž konci se nachází malé muzeum s 
expozicí věnovanou přírodě Chebska. V obci Žirovice 
severně od lázní si můžete prohlédnout motýlí farmu s 
exotickými motýli, kteří volně poletují ve skleníku. Najdete 
tady také malé muzeum s velkou sbírkou motýlů.

▶ Cheb
Internet: www.mestocheb.cz
Počet obyvatel: 32 000

Centrum Chebu tvoří rozlehlé náměstí lemované po všech 
stranách starými měšťanskými domy a paláci. Najdete tady 
zastoupeny všechny styly od renesance až po secesi. 
Náměstí je pojmenované podle českého krále Jiřího z 
Poděbrad, který se v letech 1459-67 ve městě často 
zdržoval. V horní části náměstí se nachází gotická 
Rolandová kašna z 15. století. Přibližně uprostřed náměstí 
stojí někdejší radnice, barokní budova postavená v letech 
1723-28, ve které je dnes umístěna galerie. V galerii se 
nachází expozice českého malířství 20. století. 

Dolní část náměstí zdobí kašna se sochou Divého muže a 
Špalíček. Špalíčkem se nazývá komplex 11 malých domů 
stojících na místě, kde ve středověku byly masné krámy a 
kramářské boudy. První z těchto domů byly postaveny již v
13. století, jejich dnešní podoba sahá do 14.-15. století. 
Dnes jsou v nich umístěny obchůdky, kavárna a galerie. 
Další známá chebská budova se nachází hned za 
Špalíčkem. Jedná se o dům ze 14. století, ve kterém byl 25. 
2. 1634 zavražděn císařský generál a významná postava 
třicetileté války Albrecht z Valdštejna. V budově se dnes 
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nachází Chebské muzeum, ve kterém najdete exponáty 
týkající se dějin města a také několik osobních věcí 
Albrechta z Valdštejna. 

Uličkou vedoucí vedle muzea se dostanete ke kostelu sv. 
Mikuláše z 13.-15. století. Původní gotický kostel podlehl 
požáru v roce 1809 a posléze byl opět postaven, tentokrát ve 
stylu neogotiky. Západně od náměstí se na skalním ostrohu 
nad řekou nachází zbytky hradu. Hrad nechal postavit v 
letech 1180-90 německý císař Friedrich Barbadossa I. a to 
na místě, kde se předtím nacházela slovanská osada. Z 
hradu se zachovaly pouze některé části, ke kterým patří 

zbytky románských hradeb a Černá věž. 

Příjezd a doprava
Autem z Karlových Varů nebo z Plzně. Cheb leží na 
hlavní železniční trase z Prahy do Německa a má 
proto výborné vlakové spojení s Plzní, Prahou a 
dalšími městy na trase. Dobré spojení je také 
směrem do Ústí nad Labem. Autobusové nádraží se 

nachází před vlakovým nádražím, dobré autobusové spojení do celé řady 
západočeských měst. Do centra města na náměstí krále J. Z Poděbrad se z 
nádraží dostanete, když půjdete pořád rovně.

Informace
Okresní informační středisko, Májova 31. Infocentrum se nachází v CK 
Čedok asi 5 minut od náměstí směrem k nádraží. 

Muzea a galerie
Chebské muzeum, nám. J. Z Poděbrad, otevřeno denně kromě po od 9.00-
12.00 a 13.00-17.00 hod. Dějiny města, gotické a barokní umění, sbírka 
zbraní a osobní věci Albrechta z Valdštejna.

Chebský hrad, Trčky z Lipy, otevřeno denně kromě po od 9.00-12.00 a 
13.00-18.00 hod. v sezóně, mimo sezónu pouze do 17.00 hod. V někdejších 
kasematech se nachází archeologická expozice týkající se starších dějin 
Chebska. 

Galerie výtvarného umění, nám. Jiřího z Poděbrad 16, otevřeno denně od 
10.00-18.00 hod., v zimě od 9.00-17.00 hod. Stálá expozice je věnovaná 
českému modernímu umění 20. století. V kostele sv. Kláry je umístěna stálá 
expozice dokumentující vývoj gotického sochařství na území někdejšího 
Chebska. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Výstavní síň Bartoloměj, Křižovnická 2, otevřeno denně kromě po, út od 
10.00-18.00 hod. Gotická plastika z města a okolí je vystavená v kostele sv. 
Bartoloměje.

Nedaleko hlavní silnice z Chebu do Plzně asi 15 km jižně od 
Chebu se nachází Lázně Kynžvart. Empírový zámeček 
Kynžvart si nechal v letech 1833-39 postavit rakouský 
kancléř Metternich. Kromě dobového nábytku a různých 
kuriozit se tady nachází také knihovna kancléře čítající 
necelých 40 000 svazků.

KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD 
Nejvýznamnějším městem západní části Krušných hor jsou 
Karlovy Vary, naše nejznámější lázeňské město. Město 
založené Karlem IV. se rozkládá v údolí po obou stranách 
říčky Teplá a láká nejenom pacienty ale i „normální“ turisty. 
K obdivování tady je toho více než dost – kolonády, hezké 
parky, secesní domy, vyhlídky nad městem, prostě šarm 
lázeňského města. Asi 15 km severně od Karlových Varů se 
nachází další lázně a někdejší hornické město – Jáchymov. 
A o několik málo kilometrů dále leží oblíbené zimní středisko 
Boží Dar – Klínovec.

▶ Karlovy Vary
Internet: www.karlovyvary.cz, www.karlsbad.cz
Počet obyvatel: 55 000

Nejznámější a nejoblíbenější české lázně leží v nadmořské 
výšce kolem 400 metrů u soutoku Ohře s řekou Teplá. 
Karlovy Vary založil v roce 1358 český král Karel IV., který 
městu udělil celou řadu důležitých privilegií. Karlovy Vary  se 
staly známými až v průběhu 18. století, kdy tady byly 
postaveny první lázeňské domy. Úspěšný rozvoj lázní 
překazil požár v roce 1759, kterému  padly za oběť dvě 
třetiny města. 

Město však bylo hned obnoveno a již koncem 18. století 
patřily Karlovy Vary k nejvýznamnějším evropským lázním. 
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Svou prominentní pozici dokonce v průběhu 19. století 
upevnily, za co do určité míry  mohou poděkovat nestabilní 
situaci v Německu a Francii. Tehdejší aristokracie si navykla 
místo do německých a francouzských lázní jezdit do 
Karlových Varů. Karlsbad, jak se tehdy městu říkalo, byl 
dostaveníčkem nejenom pomazaných hlav a šlechty ale také 
významných spisovatelů a hudebních skladatelů. Za 
všechny pouze několik málo jmen: J. W. Goethe, F. Schiller, 
L. v. Beethoven R. Strauss, J. Bach. 

Dnešní Karlovy Vary se dělí na lázeňskou čtvrť, vlastní 
město a okrajové čtvrtě. Pro návštěvníka je zajímavá 
především lázeňská čtvrť, která se rozprostírá v hlubokém 
údolí po obou stranách řeky Teplá. Přístup do lázeňské čtvrti 
je možný ve směru od centra města, kde lázeňská čtvrť 
začíná hotelem Thermal. Druhou možností je přístup ve 
směru od hotelu Pupp na druhé straně města, kde se 
nachází také parkoviště. 

Hned za hotelem Thermal se rozprostírají Dvořákovy sady
s památníkem hudebnímu skladateli a Sadovou kolonádou. 
Tato kolonáda, která byla navržena vídeňskými architekty 
Ferdinandem Fellnerem a Hermannem Helmerem je jednou 
z pěti kolonád města a byla postavena v roce 1881. Najdete 
u ní nejsevernější pramen lázní, který se nazývá Sadový. Po 
Mlýnském nábřeží se dostanete na Mlýnskou kolonádu, 
která je hlavní kolonádou a srdcem lázní. Mlýnská 
kolonáda byla postavena v neorenesančním stylu v letech 
1871-82 a to na místě, kde se nachází pět z dvanácti 
karlovarských pramenů. Jsou to prameny Mlýnský, Skalní, 
Libušin, Rusalčin a pramen knížete Václava. Nejhezčí 
lázeňskou stavbu města o délce 132 a šířce 13 metrů 
navrhoval architekt J. Zítek. Kolonáda se skládá ze 124 
sloupů a je vyzdobena alegorickými sochami a reliéfy. 

Několik metrů odtud na úpatí Zámeckého vrchu se nachází 
dřevěná Tržní kolonáda z roku 1883, která měla sloužit 
pouze provizorně. Zůstala tady ale nastálo. Nachází se na ní 
Tržní pramen a pramen Karla IV., pořádají se zde koncerty a 
je odtud přístup na zámecký vrch, odkud je hezký výhled na 
celou lázeňskou čtvrť. Někdejší lovecký zámeček, který tady 
nechal postavit Karel IV., zničil požár v roce 1608. Dnešní 
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podoba zámečku, který nyní slouží jako restaurace, je z 
poloviny 18. století. 

Johann Wolfgang Goethe a Karlovy Vary
Německý básník J. W. Goethe (1749-1832) patřil v minulosti k 
nejznámějším návštěvníkům Karlových Varů. V letech 1785-1823 
tady pobýval celkem třináctkrát. Poprvé do Varů zavítal za 
Charlottou von Stein v roce 1785. V té době byl 36 letým, mladým 
proutníkem, naposled tady byl jako 74 letý starý pán, který se přes 
svůj věk ucházel o ruku mladé Ulrike von Levetzow. Šedovlasý 
playboy byl ale 19 letou Ulrike odmítnut a 5. září 1823 Karlovy Vary 
opustil. Byl to jeho poslední pobyt v lázních. Při svém první pobytu 
bydle Goethe v dnešním domě Madrid na ulici Stará Louka, o rok 
později bydlel hned vedle domě U tří červených karafiátů, dnes 
dům Mozart. Svůj druhý pobyt v našich lázních ukončil tajným 
odjezdem do Itálie, jehož popis najdete na počátku jeho knihy 
„Italská cesta“. Při dalším pobytu bydlel autor Fausta v domě U tří 
mouřenínů na Tržišti. Kromě práce na svých knihách se Goethe při 
svých pobytech věnoval také výzkumu minerálů a geologickým 
průzkumům v okolí lázní.

Náměstím, které se jmenuje Tržiště, se od Tržní kolonády 
dostanete na Vřídelní kolonádu s hlavní atrakcí města, 
kterou je Vřídlo. Voda z tohoto pramene je 72 stupňů horká a 
tryská do výšky 12 metrů. Moderní Vřídelní kolonáda byla 
otevřená v roce 1975 a stojí na místě původní kolonády z 
roku 1879, která byla také navržená dvojicí vídeňských 
architektů F. Fellnerem a H. Helmerem. 

Nedaleko kolonády stojí nejvýznamnější církevní památka, 
kterou je barokní kostel postavený v letech 1732-36 podle 
návrhu významného pražského architekta Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera. Podle odborníků se jedná o jeden z 
nejhezčích barokních kostelů u nás. Další významnou 
budovou je Městské divadlo také postavené podle návrhu 
již zmiňované vídeňské dvojice architektů. Divadlo bylo 
postaveno v letech 1884-86. 

Mattoniho kyselka
Asi 10 km východně od Karlových Varů se nachází bývalé lázně 
Kyselka. Místní minerální prameny byly známy již v 16. století. V 18. 
století se voda z pramenů prodávala pod jménem Kysibelka v 
Rakousku a Maďarsku. V roce 1867 se obchodu s Kysibelkou ujal 
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podnikatel Heinrich Mattoni (1830-1910). Obchod se mu vedl a tak 
si mohl brzy dovolit zakoupit celé panství od původního majitele, 
kterým byl hrabě Herrmann Černín.  Od roku 1873 začal Mattoni 
exportovat místní minerální vodu pod obchodním jménem 
Mattoni´s Giesshubler. (Giesshubl je německé pojmenování lázní 
Kyselka.) Za Mattoniho se úspěšně začaly rozvíjet také lázně, kde 
se léčily zejména choroby zažívacích a trávicích orgánů. K léčebným 
procedurám patřila také pitná kúra Mattoniho kyselkou. Vrcholnou 
éru zažily lázně Kyselka koncem 19. a počátkem 20. století. 

Od Vřídelní kolonády můžete pokračovat v procházce dále 
směrem k hotelu Pupp podél řeky Teplá. Hotel Pupp patří k 
nejpompéznějším stavbám města. Jeho dnešní podoba sahá 
do let 1896-1913 a podepsali se pod ní opět již zmiňovaní 
vídeňští architekti. Základem starého hotelového traktu byl 
tzv. Saský sál, jeden z prvních lázeňských domů, který 
nechal v roce 1701 postavit saský kurfiřt August I. Tento 
dům byl později spojen s tzv. Českým sálem, podle jehož 
majitele Jana Jiřího Puppa se hotel dnes jmenuje. 

Poslední význačnou budovou lázeňské části je lázeňský 
dům Lázně I., který byl postaven v roce 1895. Zachovaly se 

v něm v původním stavu císařské lázně 
skládající se ze samotných lázní, 
předsíně a salonku.

Příjezd a doprava
Vjezd do lázeňské části je zakázán. Doporučujeme 
zaparkovat buď na parkovišti v centru města nebo 
na parkovišti u Poštovního dvoru asi 15 minut chůze 

od hotelu Pupp.

V Karlových Varech jsou dvě nádraží. Z Dolního nádraží, které je blíž k 
centru jezdí vlaky pouze do Mariánských Lázní. Horní nádraží je asi 20 
minut pěšky od centra města, zastavují tady vlaky ve směru z Chebu a Ústí 
nad Labem. Autobusové nádraží se nachází u Dolního nádraží asi 10 minut 
od centra města. 

Informace
Infocentrum města, Lázeňská 19, tel. 353224097. Pobočka infocentra se 
nachází v terminálu Dolního nádraží. 

Kur-info, Vřídelní kolonáda, tel. 353224097, internet: 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Informace, zprostředkování ubytování, prohlídky města.

Muzea a galerie
Muzeum Moser, kpt. Jaroše 19, Karlovy Vary - Dvory, otevřeno po-pá od 
8.00-17.00 hod., so od 9.00-13.00 hod. Muzeum skla známé továrny Moser.

Karlovarské muzeum, Nová louka 23, denně kromě po od 9.00-12.00 a 
13.00-17.00 hod. Dějiny města a dějiny výroby skla. 

Muzeum zlatý klíč, Lázeňská 3, denně kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod. Obrazy vídeňského malíře W. Gause s karlovarskými motívy.

Galerie umění, Goetheho stezka 6, denně kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod. České malířství a sochařství 20. století. 

Asi 20 km jižně od Karlových Varů leží uprostřed 
Slavkovského lesa městečko Bečov nad Teplou. Až 
donedávna neznámé městečko s hradem a zámkem se 
dostalo na mapu atraktivních  turistických destinací až v 
nedávných letech. Přispěl k tomu unikátní románský relikviář 
sv. Maura. Jedná se o jedinečný románský relikviář z 13. 
století zhotovený severofrancouzskými umělci, který se do 
Bečova dostal v roce 1813. Necelých 1,5 metrů dlouhý 
relikviář byl za druhé světové války na zámku zakopán a 
opět objeven až v roce 1985. Po nákladné restauraci, která 
stála 20 milionů korun byl relikviář v roce 2002  umístěn v 
zámecké kapli. 

▶ Jáchymov
Internet: www.jachymov.cz
Počet obyvatel: 2 800

Jáchymov, město rozkládající se po obou stranách dlouhého 
údolí, bylo založeno počátkem 16. století, kdy tady byly 
objeveny zásoby stříbra. V dobách největší slávy ve městě 
žilo kolem 18 000 obyvatel a Jáchymov byl po Praze 
druhým největším městem českého království. 
Jáchymovské tolary, které se razily ve zdejší mincovně, byly 
mincemi ceněnými po celé Evropě. V polovině 19. století se 
Jáchymov začal etablovat jako lázně. Stalo se to po tom, co 
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místní horníci objevili v podzemí minerální pramen, který se 
ukázal být léčivým. Oficiálně byly lázně založeny až v roce 
1906, rok po tom, co bylo zjištěno, že zdejší voda je 
radioaktivní a obsahuje radon. 

Architektonicky je zajímavé pouze centrum města s původní 
zástavbou ze 16. století. Jednou z nejhezčích budov je 
radnice postavená v letech 1540-44 na vrcholu zlaté 
horečky, která byla přestavěna koncem 18. století. Další 
pozoruhodnou budovou je někdejší královská mincovna, ve 
které dnes sídlí místní muzeum.  

▶ Boží Dar
Boží Dar ležící v nadmořské výšce 1 028 metrů je nejvýše 
položenou obcí Čech a Moravy. Dnešní obec byla založená 
jako hornická osada, ve které se již ve středověku těžilo 
stříbro a cín. Dolování dosáhlo svého vrcholu v polovině 16. 
století, kdy zde žilo více než 2 000 obyvatel. Význam 
dolování stříbra začal postupně klesat od počátku 17. století 
a těžba definitivně ustala v 18. století. Někdejší rušné 
hornické město se proměnilo na poklidnou horskou osadu. 
Kolem roku 1800 zde pořád žilo asi 1 400 obyvatel, dnes 
tady žije asi 200 stálých obyvatel. 

Dnes je Boží Dar spolu s nedalekým Klínovcem 
oblíbeným střediskem zimních sportů. V létě nabízí okolí 
možnost k četným výletům pěšky nebo na kole. Na 1 244 
metrů vysokém Klínovci se nachází rozhledna postavená v 
roce 1884, ke které byla později přistavená restaurace a 
horský hotel. Pří příjezdu autem od Jáchymova si všimněte 
Božidarského rašeliniště nacházející se v okolí obce. 
Rašeliniště je ekosystémem, který se začal vyvíjet po době 
ledové. Na místech s bohatým výskytem podzemní vody 
vznikly postupně jezírka a močály, které začaly zarůstat 
slatinnou flórou, ke které se v dalším období přidaly 
rašeliníky. V dalším období tady začaly růst keře, brusinky, 
borůvky a zakrnělé břízy. Božidarské rašeliniště je přírodní 
rezervací a prochází jím naučná stezka, která je přes 3 km 
dlouhá. Naučná stezka, která má 12 zastavení s tabulemi 
popisujícími vznik rašeliniště, jeho flóru a faunu, začíná u 
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radnice. Počítejte s jednohodinovou procházkou, 
nezapomeňte si vzít pevnou obuv. 
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S  TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY                cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE         1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II.
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je  myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen

z internetové stránky 

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz

vydání první březen 2006

text Jozef Petro

fotografie Milena Petrová, Jozef Petro
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