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Tajemné lesy, rozervaná údolí, bystré horské říčky i náhorní planiny korunované vrcholky 
Krušných hor zvyšují snivou krásu Jáchymovska. Největší poklad je ovšem skryt v hlubokém 

podzemí. Odtud vyvěrají léčebné prameny, které dávají zdraví mnoha lidem 
ve světoznámých lázních Jáchymov.
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Region zahrnuje území spravované obcemi Jáchymov, Boží Dar, Abertamy a Horní Blatná. 
Reliéf krajiny je na německé straně zarovnán náhorní plošinou sahající až do Saska a na 
straně české poměrně strmými zlomovými svahy s převýšením až 700 metrů. Průměrná 
nadmořská výška je kolem 700 metrů nad mořem s nejnižším bodem kolem 550 metrů. 

Klima v tomto regionu je podhorské, v zimě drsnější. Vrcholky hor a horské pláně jsou 
velmi větrné a vlhké od poměrně častých deštů. Průměrná roční teplota se pohybuje 
kolem 7°C. 
Z hlediska geologického je Jáchymovsko součástí velice pestrého geologického celku, 
kterým je Český masiv. Vznik Krušných hor lze datovat na přelom druhohor a třetihor. 
Jen málo míst na světě soustřeďuje na tak malém území tolik rozmanité a četné geolo-
gické jevy jako Karlovarsko. Bohatá ložiska nerostných surovin především rud a kaoli-
nu spolu s významným výskytem přírodních léčivých vod zajistily tomuto regionu svě-
tovou proslulost. Jáchymovsko patří mezi mineralogicky nejbohatší lokality na světě.
Díky tomuto nerostnému bohatství je historie regionu více jak 500 let spjata s těžbou 
kovonosných rud, především cínu a stříbra. V 16. století byly zdejší doly jedny z nejvý-
nosnějších v Evropě a dodnes se zde zachovaly významné technické památky spojené 
s touto činností. V minulém století se v Jáchymově, stejně jako na německé straně Kruš-
ných hor, těžil uran. Ani po jeho vytěžení ale důlní činnost v Jáchymově nezanikla. 21 
horníků dolu Svornost denně  zásobuje  lázeňská zařízení léčivou radonovou 
minerální vodou. 
Flóra a fauna tohoto regionu se vyznačuje poměrnou bohatostí, různoro-
dostí, pestrostí i krásou. Typická středoevropská horská krajina je dopl-
něna rašeliništi s unikátními rostlinami i zvířaty.
Vyjma měst a obcí je region poměrně málo za-
lidněný. Můžete zde nalézt mnoho míst, kde 
Vás bude rušit jen zpěv ptáků a šum hlubo-
kého lesa. 

Jáchymovsko se nachází v severní části 
Karlovarského kraje při hranici s Německem. 

Zaujímá část západních Krušných hor 
s dominantním vrcholem Klínovec (1244 m), který 

je čtvrtou nejvyšší horou v České republice. 

KLÍNOVEC

Průměrná roční teplota 2,7 °C (na vrcholu)

Průměrné roční srážky 1 050 mm

Délka trvání sněhové 
pokrývky

cca 140 dní (nejlepší sněhové podmínky v Kruš-
ných horách)

Průměrná výška sněhu 1 m (maxima v březnu, někdy i přes 2,5 m)

Dostupnost snadná (až na vrchol vede silnice)

Náš TIP
z vrcholu Klínovce je při dobré viditelnosti prvot-
řídní výhled až na Ještěd (1012 m, okres Liberec) 
a Šumavu, vzdálené 150 kilometrů.

REGION JÁCHYMOVSKO
P E R L A  Z Á P A D N Í C H  K R U · N ¯ C H  H O R
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Jáchymov svou polohou vytváří po-
myslnou vstupní bránu do západní 
části Krušných hor. Do pohoří, které 
již odedávna lákalo svým vzácným 
nerostným bohatstvím.
Roku 1516 se původní osada Kon-
radsgrün proměnila v hornické měs-
to. Přicházející horníci začali nazývat 
město vzhledem k jeho poloze Thal 
(německy údolí), později Sankt Jo-
achymsthal, tedy Údolí sv. Jáchyma. 
Důvodem rozvoje města bylo objeve-
ní velkého naleziště stříbra. Brzy na 
to se Jáchymov proslavil kvalitními 
stříbrnými mincemi raženými ve zdej-
ší mincovně. 
Město vzkvétalo nejen svým bohatstvím, ale také díky stykům s kulturními centry Evropy. V době své největší slávy 
byl Jáchymov svou velikostí po Praze druhým největším městem v Čechách a působilo zde mnoho významných 
osobností té doby (G. Agricola). 

Obratem v dějinách se pro Jáchymov stal konec 17. století. 
Pokles ceny stříbra, válečné události, morové rány i tvrdá 

rekatolizace znamenaly úpadek města. 
K novému hospodářskému oživení dochází až 

koncem 19. století, kdy po objevení prvku 
uranu začíná těžba místní uranové rudy 

- smolince v jáchymovském dole Svornost, 
nejstarším uranovém dole na světě. Z uranové 

rudy se vyráběly například bar-
vy pro karlovarské sklárny. Rudu z Jáchymova 

také používala koncem 19. století při svých 
výzkumech nositelka Nobelovy ceny Marie 
Curie–Sklodowská. Její významný objev 
prvku radia otevřel lidstvu novou – atomo-

vou epochu. 

JÁCHYMOV
M ù S T O  P L N É  P ¤ E K V A P E N Í

Přirozeným centrem celého regionu je lázeňské město Jáchymov. 
Díky dolování a zpracování stříbra bylo na konci středověku 

jedním z nejvýznamnějších měst Evropy.
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Objevením procesu štěpení atomového jádra se okolí Jáchymova stává 
místem těžby strategicky významné suroviny - uranu. Při jeho těžbě byli 
v dobách komunismu nasazováni za mnohdy nelidských podmínek poli-
tičtí vězni z přilehlých pracovních táborů. 
Počátkem 60. let 20. století skončila těžební činnost a Jáchymov se stal 
městem proslulým svými lázněmi a poklidnou atmosférou. Naleznete 
zde mnoho vzácných památek, ze kterých na Vás dýchne sláva města 
v pozdním středověku.

Jáchymov se může pochlubit unikátem, který jin-
de nenajdete. Je to Knihovna latinské školy z roku 
1624. Zajímavostí je, že knihovna byla přístupna 
od prvočátku nejen žákům latinské školy, ale též 
lékařům, horním úředníkům a těžařům. Do dneš-
ních dnů se zachovalo 232 knih různého cha-
rakteru. V knihovně je 52 knih tištěných do roku 
1500, tedy evropských prvotisků.

Knihovna latinské školy
Odkaz minulosti

Špitální kostel, dnes hřbitovní, je nejstarší dochovanou 
stavbou města. V upraveném a restaurovaném interi-
éru je umístěno mnoho krásných soch a obrazů. 
V současné době je k historii objektu v rozsáh-
lém pozdně gotickém krovu instalovaná vý-
stava. Mimo to se zde také pořádají koncerty 
staré hudby. 
Nejvýznačnější církevní stavbou je kostel 
sv. Jáchyma, dnešní děkanský, který leží 
v horní části náměstí. Byl postaven jako 
protestantský v 1. polovině 16. století. 
Jde o původně pozdně gotickou jed-
nolodní stavbu s řadou významných 
renesančních detailů a bohatě zdobe-
nými vstupními portály. 

Vytěžené stříbro se také zpracovávalo v Královské mincovně, která je dnes 
muzeem, kde naleznete vše o minci zvané tolar. Ten ve své době hýbal mě-
novou politikou Evropy a dal název dnešní světové měně - dolaru. Původní 
objekt mincovny je nejrozsáhlejším historickým objektem v širokém okolí. 
Hned vedle mincovny najdete radnici z 1. poloviny 16. století, která je umís-
těna v domě zdejšího majitele panství. Původní radnice se nedochovala. Na 
stavbě jsou unikátní portály, jak pozdně gotické, tak i renesanční. Zajímavé 
jsou i klenby uvnitř objektu. Dnes je sídlem městského úřadu a v přízemí 
budovy se nachází informační centrum.
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Historie lázní

Když v roce 1864 narazili horníci při těžbě 
uranové rudy na velice silný pramen termál-
ní vody, nikdo tou dobou netušil jak vzácný 
dar byl objeven. Od počátku byla této vodě 
přisuzována neobyčejná síla. Horníci si v ní 
namáčeli bolavá místa a to jim přinášelo úle-
vu. Po prozkoumání této vody vědci zjistili, 
že obsahuje ve velkém množství radioaktiv-
ní plyn radon. Právě on působí jako hlavní 
léčebný faktor. 
První pokusy s léčebnými účinky radioaktiv-
ních vod se datují do roku 1906, kdy se Já-
chymov stal městem s prvními radonovými 
lázněmi. V roce 1911 byla otevřena první 
lázeňská budova -dnešní centrum Agricola 
- a v následujícím roce neklasicistní hotel 
Radium Palace. Radonové lázně brzy dosáh-
ly světové proslulosti. Navštívilo je mnoho 
slavných osobností jako T. G. Masaryk, Alois 
Jirásek, Richard Strauss, Fjodor Ivanovič 
Šaljapin, Eduard Bass, Karel May a mnoho 
dalších. 
Společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. 
dnes navazuje na ověřené a oceňované lé-
čebné postupy i tradice a stejně jako úspěš-
ní předkové se snaží nejen držet tempo 
s rozvojem moderního lázeňství, ale též jej 
v mnoha směrech určovat. Společnost sys-
tematicky investuje nejen do vybavení a in-
frastruktury, ale též do soustavného vzdě-
lávání všech zaměstnanců a do vědeckého 
výzkumu. 

Ocenění kvality

V lázeňství není lepší měřítko kvality než spokojený a lépe se cítící klient, který se rád 
vrátí. Přesto existují i formální ocenění kvality služeb lázní Jáchymov, jež jsou garancí 
pro návštěvníky, kterým dosud vlastní zkušenost s jáchymovskou léčbou chybí.

ISO 9001:2000 – TÜV certifikát  osvědčuje systematické zlepšování služeb
Medispa - profesní certifikát kvality komplexní lázeňské péče
EurospaMed - certifikát Evropského svazu lázní potvrzuje dosažení úrovně
nejlepších evropských lázeňských zařízení z pohledu kvality  a odbor-
nosti péče, bezpečnosti, hygieny atd. 

P R V N Í  R A D O N O V É  L Á Z N ù  N A  S V ù T ù

LÁZNù JÁCHYMOV

Nikde na světě nenajdete lázně s tak propracovanou 
a efektivní léčbou radonovou vodou jako v Jáchymově. 
Je založena na uznávaných metodách vyhlášené české 

rehabilitace, světově unikátní koncentraci radonu 
a individuálním přístupu zdejších lékařů. Navíc ze zdejšího 

lázeňského centra vyzařuje vlídná atmosféra, pohoda a klid.L É â E B N É  L Á Z N ù

JÁCHYMOV
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 Jak se zde léčí

Základem jáchymovské léčby chorob pohybového aparátu jsou kou-
pele v termální minerální vodě s vysokým obsahem radonu. Radioak-
tivní plyn radon je zdrojem měkkého alfa záření, které při celotělové 
a indikované aplikaci terapeutických dávek tiší bolesti, zlepšu-
je hybnost kloubů, prokrvení a hojení, stimuluje regenerač-
ní procesy v tkáních pohybového aparátu, harmonizuje 
vegetativní funkce, kladně ovlivňuje hodnoty krevního 
tlaku a posiluje obranyschopnost organismu.
Teplota dvacetiminutových koupelí se pohybuje mezi 35 
– 37 stupni Celsia a koncentrace radonu dosahuje 
terapeuticky ideální hodnoty mezi 4-5 kBq/litr. 
K dosažení léčebného úspěchu je třeba mini-
málně 10 koupelí. Celková absorbovaná dávka 
radioaktivity odpovídá při ideální aplikaci 21 
koupelí přibližně jednomu Rtg snímku plic.
Minimálně stejně důležitou složkou léčby je aktivní 
rehabilitační péče prováděná fyzioterapeuty podle nej-
modernějších metod. Vodoléčba, elektroterapie, masá-
že, léčebný tělocvik, termoterapie, léčba pulsním mag-
netickým polem nebo biostimulačním laserem a mnohé 
další metody výsledek léčby podporují a pomáhají obno-
vit ztracené nebo oslabené funkce pohybového aparátu.

Co se zde léčí - Indikace

Nemoci pohybového aparátu
 Zánětlivé – revmatoidní artritida a všechny ostatní 
typy revmatismu, psoritická artritida, spondylitis anky-
losans – Bechtěrewova choroba
 Degenerativní – degenerativní onemocnění konče-
tinových kloubů a páteře
 Systémové – sklerodermie, systémový lupus, myosi-
tida apod.
 Ostatní – stavy po úrazech a operacích pohybového 
aparátu včetně endoprotéz a operací páteře

Nemoci periferního nervového systému
 Neuralgie, neuritida, kořenové syndromy páteře
 Chabé obrny, polyneuropatie, úžinové syndromy 
karpálního tunelu

Choroby metabolické
 Komplikace kloubní a nervové při onemocnění cuk-
rovkou, dnou apod.

Choroby kožní
 psoriasis (kloubní i kožní projevy), stavy po popáleni-
nách a rekonstrukčních výkonech s tendencí k jizvení

CNS onemocnění 
 stavy po operacích a zánětech ve stádiu reparace, 
Parkinsonova choroba, roztroušená sklerosa – časné 
fáze, DMO u dospělých, syringomyelie – časné fáze, 
chabé obrny, polyneuropatie

Pooperační a posttraumatické stavy
Osteoporosa

Voda je základem života na Zemi a ta já-
chymovská, minerální s obsahem radonu, 
zlepšuje nemocným jeho kvalitu. Zbavuje je 
bolesti, revitalizuje a uzdravuje. Její léčivou 
sílu poznává každoročně více než 18.000 
spokojených hostů z celého světa a většina  
z nich se za její kouzelnou mocí vrací.
Radonová voda je stará 12–35 tisíc let. 
Čerpá se ze 4 vrtů na tzv. 12. patře dolu 
Svornost. Zde v hloubce 500 m pod zemí 
se o její bezproblémové dodávky stará 
den co den 21 horníků, posledních mohy-
kánů slavného jáchymovského hornictví. 
Odtud je vedena 3 km dlouhým potrubím 
do jednotlivých balneoprovozů. Vydatnost 
pramenů je 370 litrů za minutu a obsah ra-
donu kolísá od 10 do 20 kBq na litr. 

„Jáchymovská živá voda“ 
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Individuální léčebný plán sestaví na základě vstupního vyšetření a aktu-
álního zdravotního stavu lékař, který po celou dobu pobytu průběh léčby 
a zdravotní stav hosta kontroluje. Součástí léčby mohou být také speciální 
doplňková vyšetření, léčebné programy či konziliární vyšetření v oborech 
interna, chirurgie, ortopedie, neurologie a otorinolaryngologie. Nedílnou 
součástí léčebné lázeňské péče je i pestrá nabídka stravování, včetně 
možnosti sestavení individuálních dietních menu nutričním terapeutem. 
Už staří Řekové věděli, že je nutné se rovnoměrně starat o rozvoj těla i du-
cha, a proto k léčebnému pobytu nedílně patří kultura a společenský ži-
vot, který často léčebný efekt výrazně umocňuje.
Takto vedená komplexní lázeňská léčba zajistí během následujících mě-
síců výrazné zmírnění potíží, redukci medikamentózní léčby a zlepšení 
kvality života až na dobu jednoho roku.

Ojedinělá léčebná metoda

Světově jedinečnou léčebnou metodou jáchymov-
ských lázní je tzv. brachyradiumterapie neboli „já-
chymovské krabičky”. Jedná se o radioterapeutem 
kontrolovanou aplikaci záření gama na postižené 
klouby u zvláště bolestivých stavů. Zdrojem této 
přesně spočítané minimální protizánětlivé a pro-
tibolestivé dávky záření jsou soli radia. V indikova-
ných případech je aplikována 1x za pobyt po dobu 
6 hod. ve zvláštním lůžkovém zařízení.

Relaxace a wellness

Pro ty, kteří nepotřebují léčbu, ale chtějí uniknout před neustálým stre-
sem všedního dne a načerpat novou energii nabízí lázně Jáchymov pes-
trou nabídku relaxačních a wellness programů. Během víkendových či 
týdenních pobytů můžete vyzkoušet některou z přísadových koupelí či 
speciálních masáží jako thajské, shiatsu, anticelulitidní, masáže horkými 
lávovými kameny, exkluzivní čokoládovou masáž, reflexní masáž plosky
nohy nebo pobyt v solné jeskyni. Párům je určena vířivá koupel Afrodi-
té, kterou je možné doplnit romantickou večeři při svíčkách a noclehem 
v hotelu Radium Palace. Novinkou je anti-aging program, který využívá 
radonovou léčbu spolu s dalšími ozdravnými procedurami ke zpomale-
ní procesu stárnutí.
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LÁZE≈SKÉ DOMY
V · E  P R O  V A · I  S P O K O J E N O S T

Lázeňský hotel Radium Palace ✶✶✶✶

V impozantním neoklasicistním paláci z ro-
ku 1912 se dokonale snoubí tradice, historie 
a současnost s jedinečným nádechem luxusu. 
Svým půvabem stále patří k tomu nejlepšímu 
co může Evropa v oblasti lázeňství nabídnout. 
Ve 157 stylových pokojích včetně šesti vysoce 
komfortních apartmá na vás dýchne atmosféra 
začátku 20. století. Příjemné chvíle jistě strávíte 
i při poslechu hudby v impozantním koncert-
ním sále nebo na tanečním parketu v baru se 
zachovaným původním interiérem. V zimní za-
hradě spojené s letní terasou na Vás čeká pose-
zení u šálku výborné kávy.
GASTRONOMIE
Snídaně, obědy i večeře jsou podávány v pro-
storách čtyř nádherných stylových restaurací.
LÁZEŇSKÁ PÉČE
Hotel poskytuje klientům veškerou lázeňskou péči a celou řadu doplňkových proce-
dur. Má vlastní wellness centrum s bazénem, saunou,párou, whirpoolem, Kneippovým 
chodníkem a kabinou Afrodite pro dva. Tyto služby vhodně doplňuje špičkové kosme-
tické studio a kadeřnictví. K dispozici je nepřetržitá zdravotnická služba.

Lázeňské sanatorium Ak. Běhounek ✶✶✶ 

Nepřehlédnutelná dominanta Jáchymovského údolí s jedineč-
ným výhledem na panorama Krušných hor. Sanatorium oblí-
bené především pro svou prostornost a vzdušnost disponuje 
159 útulnými pokoji včetně 4 komfortních apartmá. Všechny 
pokoje mají vlastní balkon, ze kterého je výhled do malebné 
okolní přírody. 
GASTRONOMIE
Snídaně, obědy i večeře jsou podávány ve dvou prostorných re-
stauracích.
LÁZEŇSKÁ PÉČE
Veškeré lázeňské procedury jsou poskytovány přímo v sanatoriu 
a jsou přístupné i pro těžce postižené klienty. I zde je rovněž nepře-
tržitá zdravotnická služba.

Z  parků, cestiček, altánku, jezírka i balustrád 
útulného lázeňského  centra Jáchymova  na Vás 

dýchne pohoda a klid. Do atmosféry své doby Vás 
vtáhnou zdobné fasády a interiéry historických objektů 

i nekompromisní funkčnost moderních sanatorií. 

Hlavní lázeňské 
hotely

3

Depandance 5

Balneoprovozy 4

Celková kapacita 1200 lůžek

Počet hostů ročně 18 000

Založení roku 1906

Léčebný zdroj
minerální 
radonová 
voda

Světový unikát 
1. radono-
vé lázně na 
světě
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Lázeňský komplex Curie – Praha – Elektra ✶✶✶

Moderní lázeňský komplex Curie vévodí svou polohou středu lázeňské části města. 
Praktické propojení prostornými koridory s lázeňskými hotely Praha a Elektra zajiš-
ťuje pro zmíněná zařízení výhodu přístupu ke všem službám pod jednou střechou. 
Celkem je tak klientům k dispozici 173 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů. 
GASTRONOMIE
Snídaně, obědy i večeře jsou podávány ve třech příjemných restauracích.
LÁZEŇSKÁ PÉČE
Veškeré lázeňské procedury jsou poskytovány přímo v komplexu a jsou přístupné i
pro těžce postižené klienty. K dispozici je rovněž nepřetržitá zdravotnická služba.

Depandance Astoria a Lužice

Lázeňské depandance Astoria a Lužice prošly v posledních letech komplet-
ní rekonstrukcí. Mají charakter tichého příjemného penzionu. Lázeňské 

služby jsou poskytovány v centru Agricola. Snídaně, obědy i večeře 
se pak podávají v nedalekém lázeňském komplexu Curie – Praha - 

Elektra.

Lázeňské centrum Agricola 

Lázeňské centrum Agricola se nachází přímo v srdci lázní, uprostřed lázeňského parku. Svým klientům 
nabízí komplexní zdravotnické služby, léčebné procedury i wellness programy. Ve zdejší solné jeskyni 

se solí z Mrtvého moře si můžete vychutnat blahodárné mořské mikroklima vhodné při obtížích 
horních cest dýchacích a lupénce. To vše můžete doplnit příjemným posezením v kavárně, 

u kadeřníka nebo potrápit tělo pod vedením odborného trenéra ve fitcentru či chytat barvu
ve zdejším soláriu. Budova z roku 1911 je nejstarším lázeňským objektem. V nejbližší 

budoucnosti projde rozsáhlou přestavbou, která rozšíří nabídku lázní Jáchymov o wellness 
centrum s plaveckým bazénem, saunami, tobogánem a relaxačními procedurami.

       Volný čas

K trávení volného času můžete využít pestré nabídky kulturních progra-
mů, zájezdů i sportovních aktivit. K dispozici je půjčovna horských kol, 

tenisový kurt, minigolf, petangue nebo ruské kuželky. Pod vedením 
odborného instruktora můžete zvládnout i stále populárnější Nordic 

walking (chůze se speciálními hůlkami), pro nějž jsou v okolí ideální 
podmínky a na Božím Daru desítky kilometrů značených stezek.

Curie ✶✶✶ (Praha, Elektra, Astoria, Lužice, Dagmar)

Agricolovo nám. 1036, 362 51 Jáchymov
tel.: + 420 353 836 666, fax: + 420 353 831 683
e-mail: curie@laznejachymov.cz

Lázeňské centrum Agricola

T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov
tel.: + 420 353 836 000
e-mail: agricola@laznejachymov.cz

Radium Palace ✶✶✶✶

T. G. Masaryka 413, 362 51 Jáchymov
tel.: + 420 353 835 555, fax: + 420 353 831 743
e-mail: radiumpalace@laznejachymov.cz

Ak. Běhounek ✶✶✶ (Dalibor, Jitřenka)

Lidická 1015, 362 51 Jáchymov
tel.: + 420 353 834 444, fax: + 420 353 831 283
e-mail: behounek@laznejachymov.cz

REZERVACE
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Horní Blatná

Není mnoho malých měst s tak velkými památkami na historii jako je tomu v Horní Blatné. V minulosti bohaté hornické 
město, nyní chráněná památková zóna a středisko cestovního ruchu. Horní Blatná je dnes jediným zachovalým 
renesančním městem v západních Čechách.
 
První osadníci přišli do zdejšího kraje pravděpodobně v době kolem konce 12. století, osídlení pak vyvrcholilo až koncem století šest-
náctého. Osidlování tohoto území bylo úzce spjato s těžbou cínu a důlní činností, jejichž počátky se zde datují do konce 15. století. 
Sama Horní Blatná byla založena roku 1532. Obec tedy nevznikla samovolně, ale čistě účelově, díky tomu také známe přesné datum 
jejího vzniku, což u obcí není příliš obvyklé. Již po třech letech byl vydán vlastní horní řád a obec získala mnoho privilegií jako jsou trhy, 
várečné právo ap. V roce 1544 se ve zdejším kraji začala těžit také železná ruda.
Dalším významným datem byl pro Horní Blatnou rok 1548. Tehdy ji Ferdinand I. povýšil na královské horní město, udělil jí městský znak 
a řadu dalších výsad. Význam obce dokládá, že v polovině 16. století bylo v okolí asi 40 dolů a několik výroben kobaltové barvy. Defini-
tivní zánik dolování se datuje rokem 1850. Na počátku 20. století se zdejší kraj stal vyhledávaným střediskem zejména zimních sportů. 
V tomto období zde také začalo dobývání rašeliny. Roku 1903 byla ve městě zřízena státní škola paličkování. O dva roky později byla na 
Blatenském vrchu hornoblatenskou Jednotou pro zimní sporty postavena rozhledna a restaurace s turistickou chatou.
Původní renesanční půdorys města Vám může nabídnout mnoho památek. Na náměstí kostel sv. Vavřince z roku 1542 postavený 
ve stylu u nás poměrně málo známé saské renesance. O kousek dál najdete jemnou barokní kapli sv. Kříže. Střed města Vás překvapí 
množstvím zachovalých historických hrázděných měštanských domů. V jednom z nich je umístěné muzeum cínu.

Region Jáchymovsko nabízí nevšední zážitky po celý rok. Lidé si zde váží 
přírodního i historického dědictví, na které zde narazíte doslova na každém 

kroku. Nenajdete zde hotelové komplexy, ale spíše klasické horské chaty, 
romantická zákoutí s tou správnou atmosférou a především nádhernou 

krajinu se širokou vyhlídkou do kraje.

P R O S T O R ,  K T E R ¯  Z A U J M E

OKOLÍ JÁCHYMOVA
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Boží Dar je spojen s vánoci. Pro děti je 
zde „Ježíškova země“ včetně schránky 
Ježíškovy pošty, kam mohou všichni 
vhazovat svá přání co si přejí nalézt 
pod vánočním stromečkem.

Ježíškovo město
Boží Dar

Město se zajímavým jménem, otevřené všem vichrům a nečasům na holé ná-
horní planině. Čím je zde horší počasí tím více mají lidé blíže k sobě. Dnes je 
Boží Dar významným turistickým centrem zimních i letních sportů.

Boží Dar je svojí nadmořskou výškou 1028 m n. m. nejvýše položeným městečkem ve 
střední Evropě. Jméno obce Boží Dar je údajně odvozeno od výroku saského kurfiřta
Johanna Friedricha, který když mu byla k odpočinku nabídnuta sedačka z jednoho kusu 
stříbra pronesl: „Tento ušlechtilý kov je Váš chléb, to je dar boží„. Tomu ovšem předchá-
zela dlouhá historie. I když se lokalita stala součástí našeho státu již v 13. století, tak 
ještě na počátku 16. století pokrýval okolí Božího Daru hustý vysokohorský prales.
V 16. století se k těžbě stříbra a rašeliny přidružila těžba cínu rýžováním usazenin. 
K definitivnímu ukončení hornické činnosti v lokalitě Božího Daru došlo v roce 1820.
V druhé polovině 19. století bylo jediným výnosnějším zdrojem obživy paličkování 
krajek.
Nejvýznamnější památkou v obci je kostel zasvěcený Sv. Anně. Tento barokní kostel 
se znaky klasicismu byl postaven roku 1772. Za zmínku stojí cínová křtitelnice, která je 
umístěna v objektu kostela. Střed obce tvoří renesanční náměstí obdélníkového tvaru, 
do jehož rohů ústí vždy dvojice ulic. Dominantní budovou tohoto prostranství je radni-
ce postavená roku 1844 - 1845 ve stylu pozdního klasicismu.

Abertamy

Uprostřed lesnatých výběžků západní části Krušných hor jsou skryty Abertamy. 
V této polozapomenuté krajině se skrývá velký potenciál, který zvyšuje horský 
půvab této lokality.

První zmínka o obci je z roku 1529. Roku 1579 byly 
Abertamy prohlášeny královským horním městem 
a do užívání jim byl dán znak. Těžba stříbra upad-
la během Třicetileté války, po ní zůstalo pouze 
dolování cínu, ze kterého se vyrábělo kuchyňské 
a mešní nádobí. Hledači stříbra často při svém 
kutání naráželi na černý, lesklý kámen, který jim 
vždy naznačil, že stříbrná žíla končí. Teprve vý-
zkumy Marie Curie-Sklodowské našly v tomto 
kameni a rudách jej obsahujících vzácné prvky, 

které daly kraji éru Jáchymovských uranových dolů po 2. světové válce. Po Třicetileté vál-
ce nastala v Abertamech a okolí veliká bída. V 19. století byla v obci zavedena výroba ko-
žených rukavic. Hlavní surovinou byly kozí kožky, kterých bývalo v každém domě dost. 
Abertamské rukavice dosáhly značné popularity v celém světě pro svou vysokou kvalitu 
a rozmanitostí vzorů. Známý byl i Abertamský kozí sýr dochucovaný různými bylinkami. 
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VOLN¯ âAS A SPORT
A K T I V N Í  I  R E K R E A â N Í  P O  C E L ¯  R O K

Lokalita Jáchymovska je jedním z nejvýznamnějších 
středisek zimních sportů i letních volnočasových 

aktivit v České republice.

Mimo klasické pěší turistiky je velmi atraktivní cykloturistika, nebo Nordic walking 
které lze provozovat na okruzích různé délky a náročnosti v nadmořské výšce 700 - 
1244 m n. m. Lesní terény s výrazným převýšením jsou vhodné po milovníky horských 
kol. Pokud budete chtít, je možné tyto klasické sportovní disciplíny doplnit lukostřel-
bou nebo Kitingem, skálolezením, slaňováním a dalšími někdy i adrenalinovými spor-
ty jako je třeba paragliding.
Do programu pobytu na Božím Daru lze doporučit návštěvu sousedního 4 km vzdále-
ného německého města Oberwiesenthal, které nabízí další atrakce a zajímavosti (jako 
např. letní bobovou dráhu).
Unavenému tělu je možné přímo na horách nabídnout relaxační služby, které najdete 
především v lázních Jáchymov, nebo v některých hotelech na Božím Daru.
Ve všech městech a obcích regionu je k dispozici nespočet ubytovacích, stravovacích 
a občerstvovacích možností. U jednotlivých sportovních areálů lze také parkovat.
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V regionu se po celý rok pořádá mnoho společen-
ských, kulturních i sportovních akcí. Neopakovatelný 
společensko-kulturní zážitek Vám nabídne „Zahájení 
lázeńské sezóny“, nebo „Jáchymovský hudební pod-
zim“. Ve sportu je velmi populární „Karlův běh“ na 
lyžích, na který navazuje v létě „Karlův krok“, což je 
maraton Nordic Walking. Tyto akce doplňují lidové zá-
bavy a poutě, ale i malířské plenéry (každoročně např. 

SKI AREÁL KLÍNOVEC

Celková délka tratí 5700 m

Zasněžování 5700 m

Nadmořská výška 860 - 1244 m

Přepravní kapacita 5750 osob / hodinu

Počet lanovek
/ vleků

1 (sedačková - trať Dámská) / 7 (poma, kotva)

Obtížnost tratí
■ - Dámská, Turistická,Pod Zámečkem, Čtyřka, Cvičná Louka LŠ 
■ - Pařezovka, Přemostěná, Slalomák
■ - U Zabitýho

ZIMNÍ AKTIVITY

Běžecké lyžování
cca 100 km tras, většina upravovaných (např. krušnohorská 
magistrála)

Sjezdové lyžování
Skiareál Jáchymov, Boží Dar (zvlášť vhodné pro děti) a Ne-
klid, Skiareál Klínovec

Snowtubing Boží Dar (Novako)

Kryté bazény, sauna
Lázně Jáchymov, Potůčky (18 km), Hotel Nástup na Klínovci, 
Hotel Praha (Boží Dar), Karlovy Vary (Lázně 1, venkovní ba-
zén v hotelu Thermal s termální vodou) 

Ostatní možnost zapůjčení lyží a snowboardů, škola lyžování

NÁŠ TIP v sezoně jezdí každý den skibus zdarma až na klínovec

LETNÍ AKTIVITY 

Cyklotrasy
v regionu je 185 km značených tras růz-
né obtížnosti a povrchů

Pěší turistika
přes 50 km značených turistických tras 
různé obtížnosti

Koupání *

jezírka (3 km), koupaliště Ostrov (7 km), 
přírod. koupaliště H. Blatná (10 km), aqua-
park Klášterec n. Ohří (15 km), přírod. 
koupaliště Rolava v K. Varech (17 km)

Golf *
K. Vary (25 km), Cihlelny (30 km), Sokolov 
(40 km)

Dostihy * K. Vary (22 km) – rovinné i parkur

Jízda na koni Děpoltovice (11 km *) 

Ostatní
nordic walking, horolezectví, paraglai-
ding, lukostřelba, půjčovná horských kol 
a terénních koloběžek

v Horní Blatné) nebo sochařská sympozia.
V zimním období jsou vyhledávány zejména 
upravené lyžařské běžecké tratě, které zde do-
sahují na českém území délky cca 90 km a na 
německém dalších cca 50 km. Německé běžecké 
tratě lze navštívit na lyžích přes turistické hraniční 
přechody.
Jen na Klínovci je 8 sjezdovek různé délky (330 
– 1500m), různého převýšení (od 80 do 265 m) 
a tím i různé obtížnosti. Sjezdovky jsou doplněny 
potřebným množstvím lanovek a vleků. Místní ski 
park je vybaven U rampou, různými skoky a prvky 
pro snowbordové vyžití. O kousek dál na Božím 
Daru je připraveno mnoho dalších atrakcí k aktiv-
nímu odpočinku.
V okolních obcích jsou již tradičně velmi oblíbe-
né lyžařské sjezdové tratě, jež lze doporučit za-
čátečníkům, rodinám s dětmi, ale i náročnějším 
lyžařům. Část sjezdových tratí navazuje přímo 
na obce, takže jsou velmi pohodlně dosažitelné 
z ubytovacích zařízení.
Pro děti je připraven zážitek v podobě jízdy na 
dětském sněžném skútru a společně s dospělými 
jízda na snowtubingu.
V regionu působí několik lyžařských škol a půjčo-
ven sportovního vybavení pro sjezdové lyžování 
a běh na lyžích.
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ZAJÍMAVOSTI REGIONU
P O O D H A L E N É  P O Z O R U H O D N O S T I

Každé území je něčím zajímavé, unikátní. Jáchymovsko nevyjímaje. 
Na tak malém prostoru se nachází mnoho světových unikátů.

Přírodní zajímavosti

Božídarské rašeliniště je největší rezervací v západních Čechách s výměrou skoro tisíc hektarů. Území má velmi 
cenné botanické a faunistické prvky. Dominuje mu Božídarský špičák, který je se svými 1115 m n. m. nejvyšší 
čedičovou kupou sopečného původu ve střední Evropě.

Smolinec (Uraninit) byl jako první na světě popsán v Jáchymově 
roku 1727. Svůj název „černá smolná ruda“ získal díky barvě a také 
tím, že kde se objevil skončila rudná stříbronosná žíla (přinášel smůlu). Ruda nejdříve slou-
žila k barvení skla a následně se z ní získávali radioaktivní prvky jako uran, rádium apod.
Skalní stěny „Strašidla“ jsou jednou z mála lokalit, kde se dá provozovat horolezectví, 
nebo jen tak relaxovat při pohledu na neuvěřitelně tvarované skalní útvary. Jedná se o sku-
pinu mohutných žulových skal, které byly vytvořeny postupným zvětráváním a erozivním 
působením mrazu díky drsnému podnebí Krušných hor.

Historické zajímavosti 

Těžba rud Region Jáchymovsko byl velmi bohatý na různé druhy rud. V 16. stole-
tí bylo zdejší hornictví jedno z nejdůležitějších nejenom v Čechách. Významným 
prvkem byl cín, který se z počátku těžil rýžováním, následně hlubinnou těžbou. 
K dalším významným prvkům náleželo stříbro, železná ruda, kobalt, arsén a vizmut. 
Přehled prvků můžeme zakončit uranovou rudou.
Tolar V dobách největšího rozkvětu těžby stříbra se ve zdejší mincovně razila jedna z nej-
rozšířenějších mincí tehdejší Evropy - Jáchymovský Tolar, německy Joachimsthaler. S první-

mi kolonisty se Tolar dostal do Ameriky, kde se její poněkud zkomolený název stal základem pro označení nového platidla 
Spojených států amerických - a na světě byl Dollar.  Více o mincovnictví se dozvíte v původní středověké mincovně v 

Jáchymově.
Trojboký hraniční kámen s historickým znakem pochází 
z doby Marie Terezie. Je umístěn na rozhraní tří zemí - Čech, 
Saska a území rodu Schwarzenbergů. Vedle něj stojí dnešní 
hraniční kámen Česká republika - Německo. Najdete jej ne-
daleko silnice z Božího Daru na Klínovec.

Krajová zajímavost

Salaš s ochutnávkou Nedaleko od Božího Daru směrem na 
Horní Blatnou naleznete „Salaš - Ryžovna“, kde můžete ochut-

nat krajové speciality z místních zdrojů - především sýry 
z ovčího a kravského mléka od dobytka, který se pase ne-
daleko na horských loukách.
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Technické památky

Vlčí jámy Západně od Horní Blatné se zachovaly rozsáhlé sejpy, které jsou pozůstatkem rýžování cínu. Na svahu Bla-
tenského vrchu se nacházejí propadliny bývalých dolů. I v nejparnějsím létě na Vás dýchne zima z pozůstatků po dolo-
vání rud komorovým způsobem, který vytvořil propadlinu. Klima je zde takové, že led a sníh neroztává po celý rok.
Blatenský příkop Unikátní konstrukce umělého kanálu, užívaného k těžbě rud. Voda z božídarských rašelinišť byla 
používána na rýžování a na pohon strojů nejen v dolech na Hornoblatensku. Výstavba příkopu začala v roce 1540. 
Dnes, po rekonstrukci, je upravena převážná část z celé 12km trasy.
Důl Svornost Důležitou součástí jáchymovských lázní je důl Svornost, kde se jímají léčivé radonové vody a odkud 
jsou potrubím sváděny do balneoprovozů v lázeňských sanatoriích. Důl Svornost byl založen téměř současně 
s městem Jáchymov (1518), svůj současný název (německy Einigkeit) nese od roku 1530. Jedná se tedy 
o nejstarší dosud provozovaný důl nejen v Čechách, ale pravděpodobně i v celé Evropě.

Rozhledny

Klínovec Rozhledna vysoká 24 m, nacházející se na nejvyšším bodu Krušných hor, na 1244 
metrů vysokém Klínovci má velkou historii. Současná stavba je již čtvrtou svého druhu na 
tomto místě. Nejdříve zde od roku 1817 stávala jednoduchá dřevěná pyramida, tu v roce 
1838 nahradila otevřená vyhlídková besídka. V roce 1868 tento gloriet shořel. Stávající roz-
hledna byla otevřena 1884. Od roku 1893 se u rozhledny nachází restaurační zařízení, které 
se v současnosti přestavuje na moderní ubytovací a restaurační areál.
Blatenský vrch Nad Horní Blatnou se vypíná 1044 m vysoká hora Blatenský vrh. Na samém 
vrcholu je zajímavá 21 metrů vysoká rozhledna. Postavena byla roku 1913. Vystoupíte-li po 
85 schodech, budete překvapeni krásnými výhledy do okolí.

Plešivec Hora se zajímavým názvem se vypíná nedaleko Abertam. 
Na 1028 metrů vysokém vrcholu stojí rozhledna již od roku 1895. 
Šestnáctimetrová věž byla postupně včleňována do horského 
hotelu. Rekonstrukce v roce 2001 upravila rozhlednu do dneš-
ní podoby s 66 schody a pěkným výhledem.

Muzea

Jáchymov Muzeum v Jáchymově najdete v původní Krá-
lovské mincovně v horní části náměstí. Expozice z oblasti 
geologie a mineralogie, rudné hornictví 16. století, numis-
matika a mincovnictví.
Horní Blatná Expozice těžby cínu umístěná v nejzachova-
lejším hrázděném domě v Horní Blatné. Modely i jednotlivé 
reálné exponáty Vám osvětlí těžkou práci i její výsledky.
Boží Dar Vlastivědné muzeum najdete v objektu Infocentra. 
Muzeum mapuje historii a život na Božím Daru. Expozice 
zahrnuje také dobovou ukázku zařízení domácnosti 
a božídarské betlémy.
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TIPY NA V¯LET
C O  B Y S T E  M ù L I  V I D ù T  V  K A R L O V A R S K É M  K R A J I

Karlovy Vary Jedinečné lázeňské město s termálními 
prameny s originální architekturou. Kulturní a spole-
čenské centrum kraje.

Loket Zachovalé historické město s celoročně ote-
vřeným hradem, který má zajímavé sbírky a expo-

zice.

Cheb Jedno z nejstarších měst kraje s množ-
stvím románských památek a unikátním sou-

borem historických domů „Špalíček“. Ve městě 
též najdeme císařskou falc, kterou nechal postavit 
Friedrich Barbarosa.

Bečov Stavební dominantou je národní kulturní památka gotický hrad 
a renesanční zámek. Unikátem je relikviář sv. Maura, jedna z nejcenněj-
ších památek České republiky.

Františkovy Lázně Nejmenší lázeňské 
město s neopakovatelnou atmosférou. Na-
chází se zde zatím jediný aquapark v kraji 
„Aquaforum“

Doubrava Skanzen hrázděné lidové archi-
tektury chebského typu.

Kynžvart Lázně se zámkem, národní kul-
turní památkou, kde naleznete také světo-
známé kuriozity kancléře Metternicha a také památky na posledního 
chebského kata Karla Hussa.

Mariánské Lázně Romantické lázeňské město na úpatí Slavkovského 
lesa s mnoha léčivými prameny i zpívající fontánou.

Soos Přírodní rezervace s bahenními sopkami a mnoha chráněnými živo-
čichy a rostlinami. Pavilon „Dějiny Země“ je plný prehistorických živoči-
chů v životní velikosti.

Valeč Obec s unikátním 
souborem světských i 
sakrálních barokních 
staveb.

Karlovarský kraj se může 
pochlubit bohatou historií, 

množstvím historických 
a přírodních památek.
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