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Karlovy Vary
Legenda o objevení zdejších pramenů vypráví, že se jednoho dne císař Karel IV. s družinou vypravil na loveckou
výpravu do místních lesů. Císařův lovecký pes pronásledoval jelena. Lovci uslyšeli psí nářek a v domnění, že psa
poranila pronásledovaná zvěř, okamžitě přispěchali k močálu, odkud se ozýval psí štěkot. Pes spadl do vařící
tůně, do místa, kde nyní vyvěrá nejvydatnější gejzír - Vřídlo. Nebyl však opařen, nýbrž se mu rány zacelily. Když
se o této události císař dozvěděl, okamžitě se vydal k onomu místu, sám ve vodě údy smočil a zázračně tak své tělo uzdravil.
Poté nařídil okolí pramenů obydlet a tím započala slavná éra místních lázní.
Roku 1370 jim císař propůjčil privilegium s výsadami královského města.
Karlovy Vary jsou největší české lázeňské město s více než 600 letou tradicí leží ve střední Evropě. Nachází se v nejzápadnější
části České republiky na soutoku řek Teplé a Ohře, přibližně 120 km od hlavního města Prahy. Lázně jsou dostupné nejenom
automobilovou dopravou, ale i letecky díky místnímu mezinárodnímu letišti. Bohatá historie města, jež dodnes dýchá
z jeho atmosféry i z řady architektonických skvostů, se dnes snoubí s moderní dobou a jejími vymoženostmi, aniž by se to v
nejmenším dotklo jedinečného Genia loci tohoto místa. Místa, kde horké léčivé prameny odpradávna navracejí lidem zdraví a
kde si významné osobnosti již po šest století dávají dostaveníčko.
Karlovy Vary nabízejí unikátní spojení lázeňství a relaxačních pobytů s možnostmi rozličných akcí. Jedinečná atmosféra ruku
v ruce s rozvinutou infrastrukturou a vynikajícími službami jsou předurčeny k tomu, aby naplnily a předčily všechna Vaše
očekávání.
Karlovy Vary v číslech
založeny
počet obyvatel
rozloha
počet lůžek
nadmořská výška

2. pol. 14. století
50 000
59,10 km²
více než 10 000
370 – 600 m. n. m.

Karlovy Vary leží na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé.

120 km
50 km
250 km
320 km

Vídeň
Frankfurt
Moskva

460 km
380 km
2100 km
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Vzdálenosti od:
Praha
Mariánské Lázně
Český Krumlov
Mnichov
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Lázně
Způsoby využití karlovarské minerální vody se během staletí vyvíjely, ale její kvalita se nezměnila. Jedinečný
přírodní zdroj obsahuje většinu prvků periodické tabulky a více než 40 z nich lidský organismus prokazatelně
potřebuje. Karlovarská minerální voda tak byla, je a bude základem tradiční karlovarské léčby, jejíž účinky jsou
prověřené staletou praxí.
Diagnózy léčené v Karlových Varech
poruchy zažívacího ústrojí
poruchy látkové výměny (diabetes mellitus, obezita, dna)
parodontóza
choroby pohybového ústrojí
Během lázeňského léčení absolvuje pacient celou řadu procedur
předepsaných ošetřujícím lékařem. V průběhu lázeňské léčby
prochází pacient několika fázemi.

Jsou to:
• Vstupní fáze neboli adaptace (1. až 10. den)
• Fáze vlastní léčby (2. a 3. týden)
• Sestupná fáze – konec 3. týdne, eventuálně 4. týden
Každá z procedur jinak působí na lidský organismus, mezi základní
procedury patří: pitná kúra, minerální koupele, různé druhy
masáží, výplachy minerální vodou a inhalační léčba, rehabilitace,
termoterapie, kryoterapie,
fyziatrické výkony, fototerapie,
oxygenoterapie.

Světově unikátní termální voda patří po chemické stránce mezi hydrouhličitano-chlorido-sírano-sodné termy s celkovou
mineralizací kolem 6,4 g/l, pH o hodnotách 6,8–7,0 a obsahem rozpuštěného CO mezi 250–1600 mg/l. Teplota jednotlivých
²
pramenů je v rozmezí 15,3–73,4 °C, to znamená, že jednotlivé vývěry mají obdobné složení, liší se především teplotou a
obsahem oxidu uhličitého. Z přibližně 80 pramenů různé vydatnosti je patnáct přivedeno do pitných stojánků a používá se
k pitné kúře, která je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby. Kvalita minerální vody je v průběhu staletí neměnná.
V karlovarských pramenech je přítomna většina prvků periodické tabulky, běžně je analyzováno přes 40 prvků potřebných pro
lidský organizmus. Jsou prokázány jejich příznivé účinky na celý zažívací trakt, na látkovou výměnu, na onemocnění parodontu,
na celkové zlepšení zdravotní kondice a na zvýšení imunity vůči vlivům genetické a civilizační zátěže. Při cukrovce se pitnou léčbou
stimuluje sekrece inzulínu, snižuje se však rovněž hladina cholesterolu. Na základě výše zmíněných rozdílů v teplotách a proplynění
mezi jednotlivými prameny, resp. na základě rozdílného obsahu stopových prvků, je účinek každého pramene poněkud rozdílný.
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Prameny
Na území města Karlovy Vary vyvěrá kolem osmdesáti
pramenů termální vody s léčivými účinky. Pro potřeby
lázeňství, k pitným kůrám a balneacím v jednotlivých
lázeňských zařízeních je v současnosti využíváno 15 pramenů
termy prakticky totožného chemického složení, lišících se
však svou teplotou a obsahem rozpuštěného CO2.

HCO3
34%

SO4
26%

Na
27%

Cl
9%

Mg K

1. Vřídlo (teplota 73,4 °C)
pro pitné kůry využíváno Vřídlo A (70 °C), Vřídlo B (50 °C)
a Vřídlo C (30 °C)
2. Pramen Karla IV. (64,4 °C)
3. Dolní Zámecký pramen (55,6 °C)
4. Horní Zámecký pramen (55,9 °C)
5. Tržní pramen (65,2 °C)
6. Mlýnský pramen (56,6 °C)

Ca

7. Pramen Rusalka (60,2 °C)
8. Pramen knížete Václava (I. vývod 65,6 °C; II. vývod 64,3 °C)
9. Pramen Libuše (63 °C)
10. Skalní pramen (46,9 °C)
11. Pramen Svoboda (62,4 °C)
12. Sadový pramen (41,6 °C)
14. Pramen Štěpánka (14,2 °C)
15. Hadí pramen (28,7°C)

Kolonády

Vřídelní kolonáda (1969–1975)
Vřídlo, gejzír termální vody, krylo od 16. století už mnoho staveb:
barokní budova, empírová kolonáda, litinová či provizorní dřevěná
kolonáda. Poslední stavba obklopující Vřídlo pochází z konce 70.
let 20. století. Kolonáda byla postavena v tzv. funkcionalistickém
slohu a jejím autorem je architekt J. Votruba. V prostoru kolonády
jsou umístěny pitné stojánky s vřídelní vodou o teplotách 72, 50 a
30 °C .
Tržní kolonáda (1883)
Bílá dřevěná stavba, postavená ve švýcarském stylu, měla podle
plánu zastřešovat zřídla jen pár let. Když už však stála nad
prameny Tržním a Karla IV. více než sto let, přistoupilo město
k jejímu zachování a kompletní rekonstrukci. Podobně jako celá

řada dalších karlovarských staveb, pochází i Tržní kolonáda z dílny
vídeňských architektů Fellnera a Helmera. Tržní kolonádu zdobí
různé krajkové motivy vyřezávané do dřeva. Zajímavostí je také
reliéf zobrazující pověst o objevení Karlových Varů nad pramenní
vázou pramene Karla IV.
Zámecká kolonáda (1911–1913)
Byla zde vystavěna karlovarským stavitelem Friedrichem Seitzem
podle návrhu proslulého vídeňského architekta Johanna Friedricha
Ohmanna. V letech 2000–2001 byl zchátralý objekt Zámecké
kolonády přebudován podle projektu ing. arch. Alexandra Mikoláše
na komplexní léčebné zařízení nazvané Zámecké lázně. Vznikla tak
kolonáda Horního pramene, která je volně přístupná, a Zámecké
lázně zastřešující Zámecký oletí jako promenáda Blanenského
pavilonu.
Sadová kolonáda (1880)
Sadová kolonáda, od vídeňských architektů Fellnera a Helmera,
sloužila na konci 19. století jako promenáda Blanenského
pavilonu. Pavilon byl sice v šedesátých letech 20. století zbourán,
ale litinová kolonáda se zachovala dodnes. A to hlavně díky
celkové rekonstrukci z roku 2002. Je ozdobou nejen přilehlých
Dvořákových sadů, ale také celé karlovarské lázeňské zóny. Přímo
pod střechou Sadové kolonády nebo v její blízkosti najdete tři
léčivé prameny.
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Mlýnská kolonáda (1871–1881)
Slavný architekt Zítek ji původně zamýšlel jako dvoupodlažní a
ještě honosnější. Po svém dokončení nebyla kolonáda přijata
s velkým nadšením. Prý neladila s charakterem lázeňského
centra. Od roku 1893, kdy byla prodloužena ke Skalnímu prameni,
měří 132 m. Pod její střechou, kterou nese 124 korintských
sloupů, se nachází orchestřiště a pět minerálních pramenů. Její
prostory zdobí alegorické plastiky. Střešní terasy jsou opatřeny
12 sochami. Každá ze soch přestavuje jeden kalendářní měsíc.
Mlýnská kolonáda patří mezi skvosty města.
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Architektura
Dnešní podobu Karlových Varů, zejména lázeňskou část nejvíce ovlivnila stavební činnost na sklonku 19. století
a počátku 20. století nesoucí pečeť historismu a nastupující secese. Nejvýznamnějšími tvůrci novodobých
Karlových Varů byli vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, kteří se podíleli na architektuře
mnoha zdejších památek, např. Císařských lázní, Městského divadla, Tržní kolonády či Sadové kolonády. Mezi
další výzamné achitektonické skvosty patří Mlýnská kolonáda od J. Zítka, chrám sv. Máří Magdaleny od slavného K. I.
Dientzenhofera, pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla či kostel sv. Lukáše aj. Francouzský architekt Le Corbusier označil zdejší
sloh za „slet dortů”. Bohatost architektury s mnohasetletou historií města i krásy přírody lákají mnoho tvůrčích osobností.
Genius loci Karlových Varů způsobil, že k slavným lázeňským hostům patřili a stále patří panovníci, umělci, skladatelé,
významné osobnosti politického i společenského života, např. Karel IV., Petr Veliký, Johann Wolfgang Goethe, Antonín Dvořák,
Mustafa Kemal Atatürk, Václav Havel, Gerard Depardieu.

Zámecká věž
Původní gotická stavba pocházela z období kolem roku 1358 a byla
postavena na příkaz Karla IV. Při zničujícím požáru v roce 1604
budova shořela. Rekonstrukce v barokním stylu se dočkala už jen
věž.
Dům u tří mouřenínů (1910, F. Ohmann)
V tomto domě, stojícím na Staré Louce, pobýval J. W. Goethe při
většině svých návštěv Karlových Varů.
Hlavní pošta (19001–904, Friedrich Setz)
Ve své době patřila k nejmodernějším poštovním zařízením
Rakouska-Uherska. Ve výši třetího patra jsou umístěny čtyři
alegorické sochy představující telegraf, železniční dopravu, lodní
dopravu a poštu.
Císařské lázně – Lázně I. (1895, Fellner a Helmer)
Reprezentativní lázeňská budova v soudobém módním
architektonickém slohu byla vystavěna v letech 1893 – 1895 podle
projektu slavných vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera
a Hermana Helmera na pozemcích bývalého měšťanského
pivovaru v jižní části města Karlovy Vary. Císařské lázně bývaly
reprezentativním lázeňským zařízením s nejmodernějším
provozem v tehdejší rakousko-uherské monarchii.
Dům Felix Zawojski (Karl Haybäck)
Krásný secesní dům si nechal vystavět v roce 1900 krejčovský
mistr Felix Zawojski pro svůj módní salon na Tržišti v historickém
centru města. Reprezentativní secesní dům navrhl vídeňský
architekt Karl Haybäck. Na počátku 20. století se jednalo o
nejznámější a nejmodernější módní ateliér v Karlových Varech,

který se těšil vznešené klientele z celé Evropy. Mezi zákazníky
Felixe Zawojskiho patřil například anglický král Eduard VII. Či
perský šáh Mustaffa Eddin. Roku 1910 byl v objektu zbudován
úplně první karlovarský výtah v měšťanském domě.
Vojenský lázeňský ústav (1852–55, Wenzel Hagenauer)
Pseudorenesanční budova Vojenského lázeňského ústavu byla
vystavěna v letech 1852 – 1855 podle projektu architekta Wenzla
Hagenauera na levém břehu Teplé v lázeňské části Karlových Varů.
Pro rychlé dokončení stavby tehdy věnoval velký podporovatel a
zakladatel ústavu Dr. Hochberger celý svůj majetek a nakonec byl
za svou obětavou činnost odměněn několika vyznamenáními.
Městská spořitelna (1904–1906, Otto Steinl)
O výstavbě nové reprezentativní budovy v sousedství litinové
Vřídelní kolonády rozhodlo počátkem. 20. století představenstvo
Městské spořitelny. Návrh secesní nárožní budovy vypracoval
mladý karlovarský stavitel Ing. Otto Stainl. Samotná stavba objektu
probíhala v letech 1904 – 1906 pod vedením karlovarského
stavitele Josefa Walderta. Slavnostní otevření nového secesního
bankovního domu karlovarské městské spořitelny proběhlo dne
26. dubna 1906.
Dům Petr (1706–1709)
Barokní řadový hrázděný dům s hostincem „U zlatého vola“ byl
postaven v letech 1706-1709 hned za městskou branou v dnešní
Vřídelní ulici. V roce 1896 byl dům přestavěn a rozšířen podle
plánů stavitele Johanna Matusche. V letech 1922-1923 nechala
rodina Neubauerů barokní dům znovu přestavět Ing. Heinrichem
Johannem Viethem. Ve 20. letech 20. století byl dům pojmenován
„Petter“ podle tehdejšího nájemce Johanna Pettera.
Poštovní dvůr (1791)
Budova je postavena v duchu klasicismu. Hlavně v interiérech
se však setkáte i s romantismem. Původně sloužil k ustájení
poštovních koní. Dvůr byl a dodnes dějištěm oslav i koncertů.
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Městské divadlo (1886, Fellner a Helmer)
Dvojice Fellner a Helmer oblékla divadlo do novobarokní róby.
Pokud se Vám zdá krásné z venku, budete doslova ohromeni jeho
interiéry. Vnitřní prostor krášlí malovaná opona s alegorií umění
od F. Matschema.
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Lázeňské parky
V rychle se rozvíjejícím lázeňském městě Karlovy Vary nastal po polovině 18. století nebývalý nárůst počtu
návštěvníků z celého světa. Kromě výstavby honosných budov, hotelů a veřejných kolonád u horkých pramenů
začaly na území města vznikat první veřejné městské parky a sady, sloužící k procházkám a odpočinku
lázeňských hostů. Už roku 1756 dal hrabě Rudolf Chotek na břehu říčky Teplé vysadit promenádní kaštanovou alej. Stal se
rovněž realizátorem první Lesní promenády s výhledem na město v údolí. Johann Georg Pupp nechal mimo jiné vysadit před
tehdejším Českým sálem, slavnou Puppovu alej, složenou z dvanácti řad lip, později nahrazených kaštany. Další veřejné
městské parky na sebe nenechaly dlouho čekat. Tyto ostrůvky zeleně uprostřed města spolu s okolními lesy dodávají
Karlovým Varům příjemnou atmosféru a podporují lázeňskou léčbu. Naučná dendrologická stezka je zaměřená na historii
a botaniku lázeňských parků. Stezka začíná v centru Karlových Varů ve Smetanových sadech a po 4,5 km končí v parku u
restaurace Poštovní Dvůr: Smetanovy sady > Dvořákovy sady > Skalníkovy sady > Divadelní náměstí > Sady Karla IV. >
Goethova stezka > Japonská zahrada > Sady u Poštovního dvora > Park za letním kinem

Japonská zahrada
Japonská zenová meditační zahrada byla vybudována v roce 1998
podle návrhu významného japonského zahradního architekta doc.
Kanji Nomury z města Kusatsu. Unikátní přírodní chrám, kamenná
japonská zenová zahrada je postavena na kruhovém půdorysu s
vnitřním obloukem, symbolizujícím principy jin a jang. Bílý štěrk
znázorňuje moře mezi východní a západní polokoulí. Z východního
břehu vyráží do moře směrem k západu kámen ve tvaru lodě.
Uprostřed moře ční kámen, který představuje Hanu Bälz, Dobro,
spojující Východ a Západ. Dostatek světla mu dodává kamenná
lucerna, podobenství Buddhy jako ukazatele správné cesty života.
Smetanovy sady
Park se zachovaným původním vzhledem a dispozicí je pojmenován
po slavném českém skladateli Smetanovy sady. Parku dominuje
pseudobarokní objekt Alžbětiných lázní, před kterým se nachází
fontána s aktem dívky od Břetislava Bendy z roku 1963. K průčelí

lázeňské budovy směřuje čtyřřadá alej tvarovaných lip vytvářející
zelené stěny. Na začátku parku je umístěn charakteristický
květinový záhon, v jehož středu je každé ráno vytvořeno aktuální
datum. Pěšiny v parku jsou lemovány řadami laviček, zvoucími k
příjemnému odpočinku.
Dvořákovy sady
V roce 1974 byl městský park na začátku lázeňské zóny nově
upraven podle návrhu architekta A. Petra a nazván na počest
slavného českého hudebního skladatele Dvořákovy sady. V parku
byl umístěn pomník Antonína Dvo řáka od karlovarského sochaře
Karla Kuneše. V prostoru parku se nacházejí rovněž dva památné
stromy. Sadový platan s obvodem kmene 452 cm a výškou asi 23 m
zde roste okolo 200 let. Dvořákův platan s obvodem kmene 472 cm
a výškou asi 22 m je starý přes 200 let.

Lázeňské lesy

Nejstarší církevní stavba – kostel sv. Linharta, postavili ho dávní osadníci uprostřed lesů v královské oboře
Nejstarší výletní altán – Dorothein altán, 1791, postaven na počest vévodkyně Kuronské
Nejnavštěvovanější vyhlídka – 1804, Maierův gloriet na sklaním výběžku ve stráni nad městem
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Lázeňské lesy s více jak 120 km značených turistických tras vybízí k relaxačním procházkám. Trasy jsou prolepleteny altány,
jednoduchými chatkami či vyhlídkovými místy, jenž zvou k návštěvě a odpočinku na dlouhých výletech. Cesty Vás dovedou
např. k vyhlídkové rozhledně Diana, k oblíbenému místu spisovatele Vladimíra Párala – chata Rusalka nebo k přírodnímu
lanovému centru sv. Linhart. Za návštěvu určitě stojí i obora sv. Linhart, kde je možné z visacích mostů pozorovat lesní zvěř.
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Rozhledny a vyhlídky
Vrcholky karlovarských kopců a návrší v okolí lázeňského města se od počátku 19. století stávaly
vyhledávaným cílem vycházek lázeňských hostů. S rozvojem turistiky na přelomu 19. a 20. století a nástupu
romantismu byly původní vyhlídky upravovány a zpřístupňovány široké veřejnosti. V lázeňských lesích začaly
vznikat dřevěné vyhlídkové altány a později rovněž kamenné rozhledny a vyhlídkové věže, doplněné výletními restauracemi
a kavárnami.
Diana
Mohutnou cihlovou rozhlednu doplněnou krytým dřevěným ochozem
z roku 1914 najdete na Výšině přátelství nad Grandhotelem Pupp.
Dostanete se k ní pěšky po lesních stezkách nebo lanovkou. Jízda
lanovkou trvá přibližně 3 minuty.
Vyhlídka Jelení skok
Patrně nejstarší vyhlídkovou stavbou v lázeňském městě je dřevěný
altánek na skalním suku u Jeleního skoku přímo nad centrem
Karlových Varů. Altán zde nechal postavit v roce 1804 karlovarský
rodák, bohatý vídeňský obchodník Mayer, podle něhož se nazývá
rovněž Mayerův gloriet. V blízkosti se nachází skála se symbolem
Karlových Varů – kamzíkem.
Vyhlídka Karla IV.
Nejstarší stojící karlovarská rozhledna byla na oblíbeném
vyhlídkovém místě nad městem v lázeňských lesích vystavěna již v
roce 1876. Pseudogotická cihlová rozhledna v podobě minaretu se
dvěma vyhlídkovými ochozy byla postavena jako kopie rozhledny
v severoněmeckém Schleswigu. Rozhledna tehdy nesla jméno
Vyhlídka císaře Františka Josefa a byla zpřístupněna v lázeňské
sezoně roku 1877.

Vyhlídka Tři kříže
Někdy v době kolem roku 1640 byly na vrcholu Tříkřížového vrchu
vztyčeny jako výraz úspěšné rekatolizace města o okolí tři velké
dřevěné kříže, symbol biblické Golgoty. Již z počátku 19. století
pocházejí zprávy o skvělém výhledu z tehdy odlesněného vrchu,
přístupného pohodlnou cestou. V roce 1912 byla na vrch zahájena
výstavba lanové dráhy k zamýšlenému hotelu. Všem plánům udělala
konec první světová válka. V okolí je dodnes zachováno betonové
koryto rozestavěné lanovky, základy horní stanice a torza dalších
staveb.
Goethova vyhlídka
Podnět ke stavbě rozhledny na Výšině věčného života nad
Karlovými Vary dala belgická princezna Stefanie, manželka
rakouského korunního prince Rudolfa Habsburského, která byla
ohromena zdejším výhledem při jedné ze svých procházek do
okolí lázeňského města. Honosný objekt stylové výletní restaurace
doplněný vyhlídkovou věží byl vystavěn v letech 1888 – 1889 podle
projektu významných vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a
Hermanna Helmera.
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Muzea, galerie a exkurze
Vyberte si muzeum, galerii či expozici dle Vašeho zájmu a chuti, jež jsou otevřeny celoročně.
Historii či současnost města Karlovy Vary přibližují kromě muzeí Jan Becher či Moser návštěvníkům Interaktivní
galerie Becherova vila, Městská galerie Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Vánoční dům, Voskové muzeum,
Galerie supermarket WC nebo např. expozice o historii a výrobě Absinthu. Spoustu zážitků si odnesete i z místní hvězdárny, která
pravidelně připravuje program pro děti i dospělé. Zajímavé expozice se konají pravidelně i v Císařských lázních, které sami o sobě
stojí za návštěvu.
kontakt

otevírací doba

Jan Becher Muzeum

T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary;
T 359 578 142

denně od 9:00 do 17:00

Museum Moser

Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary – Dvory;
T +420 353 416 132

denně kromě 24, 25. 12. a 1. 1.
muzeum 9:00–17:00, sklářská huť 9:00–14:30

Muzeum Karlovy Vary

Nová louka 23, Karlovy Vary;
T + 353 226 252 - 253

dočasně uzavřeno

Muzeum voskových figurín

Anglikánský kostel sv. Lukáše, Zámecký
vrch, Karlovy Vary; T +420 730 154 806

denně od 9:00 do 18:00

Galerie Becherova Villa

Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary;
T +420 354 224 111

Vánoční dům

Studentská 73, Karlovy Vary;
T + 420 353 220 091

Hvězdárna

K letišti 144, Karloyv Vary;
T +420 357 070 595

Porcelánka Thun

Tovární 252, Nová Role;
T +420 776 20 50 10

Městská galerie

Stará Louka 26, Karlovy Vary;
T +420 353 223 641

Galerie umění

Goethova stezka 6, Karlovy Vary;
T +420 353 224 387

úterý – neděle od 10:00 do 17:00

Supermarket WC

náměstí Republiky 1, Karlovy Vary;
T +420 774 232 048

každý všední den od 13:00 do 18:00

Exkurze podzemí Vřídelní
kolonády

Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary

květen –září
termín a čas upřesní turistické informační centrum

Exkurze do krypty kostela sv.
Máří Magdaleny

kostel sv. Máří Magdaleny, Karlovy Vary

květen – září
termín a čas upřesní turistické informační centrum

2. 1. 2014 od 10:00 do 31. 12. 2014 20:00

Turistické informační centrum | city info° www.karlovyvary.cz

rezervace nutná

Praktický průvodce

Karlovy VARY°

9/16

Kulturní akce
Karlovy Vary jsou městem, kde se snoubí unikátní přírodní bohatství s jedinečnými architektonickými skvosty,
bohatou historií města a samozřejmě vymoženostmi dnešní moderní doby. Město, kde horké léčivé prameny
odpradávna navracejí lidem zdraví, kde si významné osobnosti již po šest století dávají dostaveníčko - město,
které bylo nazýváno „salonem Evropy“. Město, které i v dnešní době lze nazvat městem festivalů a kultury –
přesvědčte se sami a prožijte úžasné chvilky v místě s jedinečným Geniem Loci.
Zahájení lázeňské sezóny

květen

První květnový víkend je spojen s oslavou přírodního bohatství – tedy
léčivých pramenů. Církevní hodnostáři požehnají pramenům, do města
zavítá průvod zakladatele města Karla IV. Karlovy Vary po celý víkend ožijí
mnoha kulturními akcemi, které jsou určeny pro všechny věkové kategorie,
a to jak z řad občanů, tak i návštěvníků města Karlovy Vary.

Foodfestival

květen

Gastronomická akce spojená s přehlídkou kulinářského umění, soutěží ve
zručnosti kuchařů a barmanů. Vrcholem akce Každoročním vyvrcholením
akce je tradiční běh „Vrchní, prchni“.

Karlovarský karneval

červen

Karneval v červnu? Ano, a to právě v Karlových Varech již od roku 2008. Ulice
lázeňského města se na jeden den promění v divadelní podia plná masek,
hudebníků, alegorických vozů a kejklířů. Přímo na místě si můžete vyrobit
originální masky a škraboškwy, zasoutěžit např. v chůzi na chůdách nebo si
vyzkoušet žonglování.

Mezinárodní filmový festival

červenec

Filmový festival, na kterém nechybí světové hvězdy. V uplynulých letech jste
zde mohli potkat např. Roberta de Niro, Roberta Redfordem, Sharon Stone,
Johna Malkoviche, Susan Sarand, Johna Travoltu, který zde i zatančil své
scény z Pomády, aj.

Beethovenovy dny

srpen

Hudební festival. Tyto dny se konají v Karlových Varech od roku 1992 jako
připomínka skladatelova pobytu v lázeňském městě v roce 1812.

Karlovarský folklorní festival

září

Téměř na všech programech festivalu mají návštěvníci všech věkových
vrstev, od dětí až po seniory, možnost zatančit si, zazpívat si, hrát si či kreslit,
nebo pouze poslouchat rytmy a melodie z celého světa a sledovat tanečníky
na scéně v rozmanitých lidových krojích.
V roce 1951 se uskutečnil první Dvořákův festival, v roce 1954 k 50.výročí
skladatelova úmrtí festival druhý a od září 1959 se konají festivaly pod
názvem Dvořákův karlovarský podzim pravidelně.

TOURFILM & TOURREGION FILM

říjen

Jeden z nejstarších světových festivalů turistických filmů a videí.

JAZZFEST

říjen

Vzhledem k umělecké úrovni se řadí k nejvýznamnějším kulturním akcím v
karlovarském kraji a zároveň patří k nejvyhledávanějším jazzovým festivalům
v České republice.

Best fest

říjen

Divadelní festival Best Fest je přehlídkou přesahující region, na níž se
představují nejen nejlepší divadelní inscenace z České republiky, ale i
Karlových Varů. Nová tradice vzniklá v roce 2010 přináší do Karlových Varů
po celý říjen výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co nabízí česká
divadelní scéna. To vše v nádherném prostředí Karlovarského divadla.

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína
Dvořáka

listopad

Pěvecká soutěž zpočátku určená studentům uměleckých škol, se stala
během let uznávanou soutěží mezinárodní. Zúčastňuje se jí každoročně
80 – 110 pěvců prakticky z celého světa v oborech OPERA, JUNIOR a obor
PÍSEŇ.

Turistické informační centrum | city info° www.karlovyvary.cz

Dvořákův karlovarský podzim

Praktický průvodce

Karlovy VARY°

Caminos

listopad

Cestovatelský festival Caminos umožňuje návštěvníkům procestovat
celý svět během třech dní a z listopadových Karlových Varů na
chvíli zavítat do teplých krajin či mrazivých končin. Každý rok nabízí
širokou přehlídku vyprávění a promítání o exotických i blízkých
zemích všech kontinentů. Nejdůležitějším prvkem cestovatelského
festivalu je zejména samotné setkávání lidí, výměna zkušeností,
čerpání inspirací a získávání důležitých informací.

kolonádní koncerty

květen –
září

Což takhle dát si karlovarskou pitnou kúru a zaposlouchat se k
tomu do skladeb světových i českých mistrů. Kde jinde toto prožít
než na karlovarských kolonádách. Pokud klimatické podmínky
dovolí, zní hudba kolonádami od jara do podzimu. Nejvíce skladeb je
interpretováno Karlovarským symfonickým orchestrem.
Karlovarský symfonický orchestr byl v roce 1835 založen Josefem
Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. Labitzkého syn August je
o 40 let později proměnil ve stálý symfonický orchestr s rozsáhlou
působností a všestranným repertoárem. V roce 1894 řídil v Poštovním
dvoře kontinentální premiéru Dvořákovy Novosvětské symfonie. V
letech 1911 - 1941 stál v jeho čele Robert Manzer, který pozvedl
orchestr na pozoruhodnou uměleckou úroveň a navázal styky s
významnými osobnostmi evropské hudby, mimo jiné P. Casalsem a
R. Straussem

Půlmaraton

květen

Půlmaraton s mezinárodní účastí patří do skupiny běhů RunCzech,
jenž zaručují běžcům špičkový servis. Běží se historickým centrem
města, které navozuje neobyčejnou atmosféru.

Mezinárodní basketbalový turnaj žen

květen

Atraktivní podívanou neslibují jen samotné zápasy elitních účastnic
turnaje, ale také doprovodné akce, které organizátoři každoročně
připravují.

City Triathlon

srpen

Triathlon se koná pravidelně o třetím srpnovém víkendu. Závod
se odehrává prakticky po celém městě. Plavecká část se odvíjí ve
volnočasovém areálu Rolava. Běžecké a cyklistické okruhy pak
vedou obchodní i lázeňskou částí. K programu nechybí ani různé
doprovodné akce.

Dostihy

duben – září Akce konané na karlovarském závodišti jsou považovány za vysoce
prestižní. Nejznámějšími dostihy jsou Letní cena klisen Karlovarská
dvojnásobná míle, Cena Města KV či cena MASISE.
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VARY aktivně

Přímo v Karlových Varech nebo jejich blízkém okolí najdete 10 golfových hřišť a také několik indoor golfů.
Kromě golfu si můžete užít spoustu zábavy v lázeňských lesích, které se svými cca 120 km značených tras
jsou vyhledávány jak turisty tak cyklisty. V přírodním lanovém centru Svatý Linhart si můžete ověřit svou
odvahu a překonat okruhy lanových překážek zavěšených v osmi či třinácti metrech nad zemí. Městem protéká
splavná řeka Ohře, na trase z Chebu do Litoměřic můžete vyzkoušet své vodácké umění téměř celoročně. Nádherná příroda
Karlovarského kraje láká k odpočinku, vychutnejte si ji projížďkou na koni. Případně se „kochejte“ pohledem na koně při
dostizích či parkurech.

tradicí. V těsné blízkosti Karlových Varů naleznete minimálně čtyři
kvalitní golfová hřiště.
KV° turistika
Procházka romantickými lázeňskými lesy s historickou atmosférou
ve Vás zanechá příjemný pocit. Vybrat si můžete například z 22
lázeňských tras různých stupňů náročnosti. Průvodce těmito
trasami obdržíte v místním infocentru.
volnočasové areály KV°
Volnočasový areál Rolava je ideálním místem pro odpočinek a
relaxaci, k dispozici je dětské hřiště, přírodní koupaliště
a mnoho dalšího. - Čankovská, Karlovy Vary; www.koupalisterolava.cz
Odpočinkový areál Meandr Ohře nacházející se u stejnojmenné
řeky nabízí mnoho atrakcí pro děti, hřiště na petanque,
dráhu pro in-line bruslaře a další zábavu. - Plynárenská 1603/2,
Karlovy Vary
Obora Linhart. Divoká zvířata ve výbězích je možné sledovat z
pozorovatelen v oboře Sv. Linhart. Ta se nachází se v lázeňských
lesích v Karlových Varech. V oboře je chována zvěř dančí, jelen
dybovský a zvěř černá.

Přírodní lanové centrum Svatý Linhart nabízí nejen dětský okruh
ve výšce tří metrů, ale i zábavu pro odvážné. Ověřte si svou
odvahu a překonejte okruhy lanových překážek zavěšených v
osmi či třinácti metrech nad zemí. Nový okruh obsahuje dvacet tři
vysokých překážek, jež zkušení lezci jistě znají. - Sovova stezka,
Karlovy Vary; www.llkv.cz
Areál Svatošky dětský ráj je přírodní rodinný areál v údolí řeky
Ohře v bezprostřední blízkosti Svatošských skal. Naleznete
zde celodenní relax bez moderní techniky. Všechny atrakce jsou
koncipovány tak, aby uspokojili návštěvníky bez ohledu na věk a
fyzickou zdatnost. - www.svatosskeskaly.cz
KV° cykloturistika
Karlovy Vary můžete využít jako start pro Vaše cesty na kole.
Nachází se na cyklotrase Ohře, Eurovelo (Tato stezka železné
opony, na níž se podílí 16 evropských států, začíná u Barentsova
moře a končí na břehu Černého moře v Bulharsku. V České
republice je vedena z trojmezí u Aše Karlovarským krajem směřuje
na území Českého lesa.)
Kvalitní cyklomapy jsou k dispozici v místním infocentru nebo na
portálu Karlovarského kraje. http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/.
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víte, že...

Hrachovec – aragonit v Karlových Varech vytváří i tzv. „hrachovec“,
což jsou různě veliká, dohromady stmelená, zrníčka, nebo kuličky
aragonitu. Hrachovcem je vyložený oltář v kryptě chrámu sv. Máří
Magdaleny.
Proces „pokameňování“ je využit při výrobě Karlovarské kamenné
růže, s procesem „pokameňování“ budete seznámeni během
exkurzní trasy do podzemí Vřídelní kolonády. Prohlídková trasa
nabízí pohled na zřídelní sintrové usazeniny na stěnách chodeb,
pozůstatky starého rozvodného potrubí a ojedinělý proces
pokameňování karlovarských suvenýrů. Kromě růží se zde
pokameňují i amfory, nejrůznější figurky, sklo apod. Suvenýry lze
zakoupit v infocentru Karlovy Vary.
Lázeňský pohárek, který je neodmyslitelnou pomůckou každého
návštěvníka, pochází ze 16. století, kdy se voda nabírala do
jednoduchých sklenic na držácích, aby se klienti neopařili a
nenamočili. V 17. století začaly být pohárky vyráběny z nového
materiálu, kameniny. Později z mléčného skla sloužícího jako
imitace tehdy drahého porcelánu a následně počátkem 19.
století se začaly vyrábět pohárky porcelánové, které se vyvíjejí do
současnosti.

Na podnět dr. Bechera je od roku 1764 vyráběna a prodávána tzv.
vřídelní sůl, která nahrazuje lázeňskou koupel (přidáním do vody).
Dnešní Karlovarská sůl je svým účinkem vhodná k ovlivnění
činnosti žaludeční sliznice, tenkého střeva, činnosti jater, lučníku
a slinivky břišní. Lze ji použít při funkčních poruchách žaludku,
vředové chorobě žaludku i dvanáctníku, zácpě, přidiskinezi
žlučových cest, onemocnění slinivky, při cukrovce, onemocnění
jater, obezitě a poruše metabolismu tuků a také ako prevence dny
a oxalátových močových kamenů.
Vřídelní voda se používá i při výrobě lázeňských oplatek.
Karlovarskou kosmetiku s užitím karlovarské minerální vody
zastupuje celá řada výrobků, od zubní pasty po koupelové soli,
kolínské vody či masážní emulze.
S použitím karlovarské minerální vody je připravována také
tradiční karlovarská káva.
Když při procházce lázeňskou částí Karlových Varů člověk jistí,
že nemá hodinky, nemusí zoufat. Pokud totiž není pod mrakem,
můžete v blízkosti Vřídelní kolonády využít pozoruhodné zajímavé
analematické hodiny. Sluneční hodiny jsou uměleckým dílem z
bronzu a kamene. Člověk je zde sám sobě ukazatelem na ciferníku.
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Vřídlovec – aktivita termálních karlovarských pramenů je
doprovázena tvorbou vřídelních sedimentů. Důkazem mohutnosti
takové činnosti je až 16 m silná vrstva vřídlovce, která se nachází
pod Vřídelní kolonádou, kostelem sv. Máří Magdalény a domy mezi
divadlem a Mlýnskou kolonádou. Od 18. století je využíván i k
výrobě různých suvenýrů.
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KYSIBELSKÁ

U Hájovny

Hůrky

Na Krachu

Gejzírpark

Švýcarský
dvůr

Sanssouci

K Letišti

LIDICKÁ

Golf

Pod Hůrkami
Na Pražské
Libušina

Richmond

Březová,
rest. St.Michael
Březová,
rest. Slunce

Březová,
Staromlýnská
BŘEZOVÁ,
PIRKENHAMER

4

U Jezírka

2

13

Gagarinova

HŘBITOV DRAHOVICE

21

Národní

18

GARÁŽE MHD

Východní

Mattoniho
nábřeží

Blahoslavova

Černý Kůň

LÁZNĚ I

LANOVKA
IMPERIAL

Na Vyhlídce

Panorama

DIVADELNÍ
NÁMĚSTÍ

LÁZNĚ III

U Jara

Slavie

Prašná

Orlov

Sportovní

Dalovice, náměstí

17

DALOVICE

Dalovice,
Všeborovice
Bohatice
náměstí

Drahomíra

Havlíčkova

1 4

I.P.Pavlova

5
BOHATICE

Nemocnice

Vítězná

Obřadní síň
Krále
Jiřího

KŘIŽÍKOVA

Jízdárenská

Svahová

Hlavní
pošta
Dolní nádraží

TRŽNICE

Náměstí
Dr. Horákové

Moskevská

Fričova

Na Pasece

Nádraží
Dalovice

Na Stezce

19

Otovice,
panelárna

Dubová

Otovice,
pošta

Kamenického

Elektrosvit

Otovice,
u Kovárny

7 8 9 12
17 19 22 23

Růžový Vrch

Sedlecká

Růžový Vrch
sídliště

SEDLEC

Horní nádraží

DOLNÍ NÁDRAŽÍ
- TERMINÁL

Pivovar

U Kostela

Konečná

21

Sedlec
zahrádky

5

KREMATORIUM

Západní

Keramická
škola

Čankovská

12

Mlýnská

autobusová linka
lanová dráha
zastávka
jednosměrná zastávka
konečná zastávka

Kpt. Jaroše
Plzeňská

2
16

Rozcestí
u Koníčka

OC VARYÁDA

Chebská

Borová

Koupaliště
Rolava

Krátká

Školní

3 15

Okružní

Závodiště

DVORY

Vančurova

Rosnice rozcestí

STARÁ ROLE

Truhlářská

13

Na Kopečku

Chodovská

TESCO

V Aleji

Doubský
most

U Kapličky

Tašovice
rozcestí

TAŠOVICE

16

Dvory II

Jenišov,
kompostárna

Jenišov,
rozcestí

Počernická

STARÁ ROLE
SÍDLIŠTĚ

Svobodova

13

Letná - Dykova

Rosnice

9

ČANKOV
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DOUBÍ

1

GLOBUS

LOKET

22

HORY,
RESTAURACE
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Dobré ráno

Guten Morgen

Доброе утро

Good Morning

Dobrý den

Guten Tag

Добрый день

Good Morning

Dobrý večer

Guten Abend

Добрый вечер

Good Evening

Na shledanou

Auf Wiedersehen

До свидания

Goodbye

Ahoj!

Hallo!

Привет!

Hello!

Jak se máš?

Wie geht´s?

Как дела?

How are you?

Jak se máte?

Wie geht es Ihnen?

Как дела?

How are you?

Děkuji

Danke

Cпасибо

Thank you

Prosím

Bitte

Пожалуйста

Please

Ano

Ja

Да

Yes

Ne

Nein

Нет

No

Kolik to stojí?

Wie viel es kostet?

Cколько стоить етo?

How much does it cost?

Jak se dostanu k …?

Wie komme ich zu …?

Как добраться до …?

How do I get to …?

Kde je pramen č. …?

Wo ist die Quelle Nummer…

Где источник номер …?

Where is the spring number…

Nerozumím.

Ich verstehe nicht

Я не понимаю

I don´t understand.

Kde je autobusová zastávka?

Wo ist die Bus Haltestelle?

Где находится автобусная
остановка?

Where is the bus stop?

Kde je vlakové nádraží?

Wo ist Zugbahnhof?

Где находится железнодорожный
вокзал?

Where ist the train station?

Mohl byste prosím mluvit pomalu?

KonntenSie bitte langsam sprechen? Говорите, пожалуйста, медленнее. Could you speak more slowly?

Kde si můžu vyměnit peníze?

Wo kann ich Geld umtauschen?

Где можно обменять валюту?

Where can I change some money?

Jaký je kurz?

Was ist der Umtauschkurs für ...?

Какой курс валюты?

What‘s the exchange rate?

Potřebuji ubytování v hotelu.

Ich brauche ein Hotelzimmer.

Мне нужен номер в гостинице

I need hotel accommodation

Kde je hotel ...?

Wo ist das Hotel?

Где гостиница?

Where is the hotel?

Kde najdu taxi?

Wo ist eine Taxi?

Где можно найти такси?

Where can I find a taxi?

Kde je WC?

Wo ist die Toilet?

Где уборная?

Where‘s the toilet?

Můžete mi to ukázat na mapě?

Zeigen Sie mir bitte auf dem
Stadtplan...

Покажите на карте, пожалуйста.

Can you show it on the map,
please?
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Užitečné informace a rady
Karlovy Vary jsou město s regulovaným dopravním režimem – lázeňské území je zóna s přísným dopravním omezením
(ohraničeno značkou Zóna s dodatkem MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM A PO ZAPLACENÍ POPLATKU NA MĚSTSKÉ POLICII)
a s velmi omezenými parkovacími možnostmi.
K jednorázovému vjezdu do lázeňského území za účelem vyložení a naložení zavazadel v den příjezdu a odjezdu Vám
poslouží písemné potvrzení pobytu. Automobil je pak nutno zaparkovat na vyhrazených parkovištích. Jednorázové povolení
k vjezdu vydává Městská policie, Moskevská 34 (kontakt tel. 353 118 917 ). Informace o parkovacích místech si vyžádejte
na pobočkách Infocentra.
Důležitá tel. čísla
Mezinárodní linka tísňového volání
112
První pomoc		
155, +420 353 232 000
Policie ČR		
158, +420 974 366 111
Městská policie		
156, +420 353 118 911

Ohlašovna požárů
150, +420 950 371 111
Městský úřad		
+420 353 118 111
Info o telefonních číslech 1180, 1188
Předvolba do ČR 		
+420

Typickým suvenýrem z Karlových Varů jsou oplatky, Becherovka, sklo značky Moser, lázeňské pohárky,
pokameněné předměty a karlovarský porcelán.

Česká republika
ČR – parlamentní republika, členem Evropské unie. Leží ve
střední Evropě.
Hlavním městem je Praha. Sousedy České republiky jsou:
Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko. Úředním jazykem je
čeština.
Česká republika má svojí vlastní měnu – Českou korunu
- část obchodů proto neakceptuje platbu jinou měnou.
Proto doporučujeme vyměnit si alespoň minimální částku
(občerstvení, WC, vstupy do galerií, hradů a zámků).
Nejvhodnější pro výměnu peněz jsou banky, které nabízejí
minimální poplatek. Vaše peníze můžete také vyměnit ve

směnárně samotného Infocentra, výměna valut je zde bez
jakýchkoliv poplatků.
Česká koruna, 1 Kč (Česká koruna) = 100 halířů, 1 € je
přibližně 27 Kč. Platební karty jsou běžně akceptované.
Pokud podnik nabízí platbu kartou – zpravidla je umístěna
upoutávka na vstupních dveřích subjektu.
Hlavními říčními toky jsou v Čechách Labe (370 km)
s Vltavou (433 km), na Moravě řeka Morava (246 km) s Dyjí
(306 km) a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km).

Turistické informační centrum
T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171
Lázeňská 14 – T +420 355 321 176
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
infocentrum@karlovyvary.cz
www.karlovyvary.cz
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Turistické informace
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary obrátit. Rádi Vám poradíme kam za
kulturou, kam se vydat na výlet, kde se dobře najíst, pomůžeme najít nejvhodnější ubytování, zajistíme průvodce městem,
stravování i ubytování pro skupiny. Na pobočkách Vám budou k dispozici i další užitečné informační materiály, popř.
suvenýry. Přijďte nás navštívit – těšíme se na Vás!

