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Město plné historie i novodobých požitků
Poznejte královské historické město s 650letou lázeňskou tradicí.

Karlovy Vary jsou největší české lázeňské 
město s více než 650letou tradicí 
ležící ve střední Evropě. Nacházejí 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.   

 Prameny. Jedinečné přírodní léčivé 
zdroje ocenil již ve 14. století král a císař 
Karel IV. Od té doby jsou zkoumány, 
opečovávány a hlavně vyhledávány 
klienty z celého světa. 

 Lázeňská léčba prověřená 
staletími, založená na pitné kúře,            
v kombinaci s moderními léčebnými 
postupy vás zbaví všech neduhů. 

 Zážitky na každém kroku. 
Romantické procházky po promenádách 
doprovázené hudbou kolonádních 
koncertů či šumem pramenů, návštěva 
místních muzeí nebo podzemí Vřídla, 
gastronomické umění zdejších 
šéfkuchařů, tajemné kouty lázeňských 
lesů, relaxační procedury – Karlovy Vary 
můžete vychutnávat všemi smysly – 
každý den je zde jedinečný.

 Architektura. Pestrost a rozmanitost 
historických architektonických prvků 
zasazených do malebného údolí řeky 
Teplé mají svůj podíl na nominaci 

královského města na seznam světového 
dědictví UNESCO.

 Klima. Unikátní ionizovaná 
atmosféra, díky které se léčíte i pouhým 
procházením podél říčky Teplé. Lázeňské 
parky i lesy, které obklopují město, pak 
činí z Karlových Varů nejzelenější krajské 
město České republiky.

 Město filmů. Město proslulé 
nejen světoznámým Mezinárodním 
filmovým festivalem, ale i vyhledávané 
filmovými štáby. Nádherné budovy již 
dlouhá léta slouží jako kulisy pro české i 
zahraniční filmy, například Casino Royale 
s Jamesem Bondem, Shanghai Knights 
či  Last Holiday...

    Hudba. Karlovy Vary se pyšní 
jedním z nejstarších hudebních těles 
v Evropě – Karlovarský symfonický 
orchestr oslavil v roce 2015 již svou  
180. sezonu. V Karlových Varech si ale 
užijete nejen symfonické koncerty, ale 
i různé hudební festivaly od klasické 

hudby, přes jazz až po moderní 
hudbu.  

 Vary v pohybu. Karlovy Vary jsou 
důkazem, že relaxovat se dá i aktivně. 
Od nepaměti totiž k lázeňskému životu 
patří aktivní styl života –  v okolí města  
se nachází 10 golfových hřišť,  lázeňské 
lesy s více než 130 km upravovaných 
tras jsou vyhledávány turisty, oblíbený 
je Nordic Walking, cykloturistika. 
Pro odvážnější je k dispozici areál Svatý 
Linhart s lanovým centrem a stezkou 
Život stromů. 

 Tradiční suvenýry. Bylinný likér, 
oplatky, sklo, porcelán, předměty 
pokameněné vřídelní vodou – to vše 
byste měli vyzkoušet či si prohlédnout při 
návštěvě města. 

 Perfektní poloha. 120 km 
od Letiště Václava Havla v Praze a vlastní 
mezinárodní letiště činí z Karlových Varů 
ideální místo pro výjezdy za památkami 
jak po České republice tak i po Německu.
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BlahoDárné 
praMeny z nitra zeMě                                     
Na území Karlových Varů vyvěrá 
z hloubky kolem 2 000 metrů přibližně 
80 termálních pramenů. Jen 14 z nich se 
ale využívá k lázeňské léčbě a jsou proto 
zachyceny a svedeny do pramenních 
váz na karlovarských 
kolonádách a 
v altánech. Prameny 
mají teplotu od 
14 do 73 °C a 
různé složení 
minerálů 
i obsah 
CO₂. Právě 
jejich jedinečné 
složení přináší při 
lázeňských procedurách 
léčebný efekt. Kromě termominerální 
vody se k léčbě využívají i další místní 
léčebné zdroje jako peloidy (bahna), 
plyny, slatiny a rašeliny.

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
²
 mezi 250–1600 mg/l. 

Kvalita minerální vody je v průběhu 
staletí neměnná.

Hlavním pilířem karlovarské lázeňské 
léčby je pitná kúra, při níž pacienti 

užívají v přesných dávkách lékařem 
naordinované prameny. Užívají se 

zpravidla 3x denně před 
jídlem z tradičních 

karlovarských 
pohárků. Pro 

maximální efekt 
by měl pacient 

dodržovat 
několik 

pravidel, která 
jsou známá jako 

Desatero pitné kúry.

Účinky lázeňské léčby přetrvávají i po 
jejím ukončení - obvykle až 1 rok. Proto 
je obecně doporučováno absolvovat ji 
opakovaně v pravidelných intervalech. 

Přijeďte i vy do Karlových Varů 
na lázeňský pobyt a zbavte se 
chronických i akutních zdravotních 
obtíží díky unikátní lázeňské léčbě. 

praMeny
1. Vřídlo (teplota 73,4 °C)        

      pro pitné kúry 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)
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)

14 pramenů pro vaše zdraví 

Karlovy Vary, vyhlášené české lázně, 
se již několik století těší hojné návštěvnosti 
turistů z celého světa. Svůj věhlas si 
získaly především díky unikátní lázeňské 
léčbě založené na využívání zdejších 
termominerálních pramenů, za níž 
sem přijíždějí významné osobnosti 
z celého světa. K hostům lázní patřili 
třeba Beethoven, Chopin, Goethe, Gogol, 
Barrande, Purkyně, Freud, car Petr I. Veliký 
a mnoho dalších. K oblíbenosti Karlových 
Varů přispívá také krásné prostředí, 
jedinečná lázeňská architektura, široká 
nabídka volnočasových aktivit a vysoká 
úroveň turistických služeb.

UniKátní lázeňsKá léčBa  
Za unikátní karlovarskou lázeňskou 
léčbou, založenou na užívání 15 pramenů  
při pitné kúře, koupelích a některých 
dalších procedurách,  přijíždějí dodnes 
pacienti z celého světa. Léčba spojuje 
přírodní medicínu a nejmodernější 
lékařské metody. Je určena především 
pro ty, kteří trpí nemocemi zažívacího 
ústrojí, pohybového aparátu, jater, 
slinivky, žlučníku, poruchami látkové 

výměny či neurologickými obtížemi, 
paradontózou, dnou, obezitou a 
diabetem. Karlovarská lázeňská léčba 
má též prokazatelné preventivní účinky. 
Pomáhá předejít mnoha civilizačním 
chorobám, nemocem spojeným se 
stárnutím nebo třeba i pooperačním 
komplikacím.

Lázeňská léčba se poskytuje na předpis 
lázeňského lékaře. Při nástupu na léčbu 
předloží pacient své lékařské záznamy. 
Lázeňský lékař na základě jejich 
prostudování a vyšetření pacienta stanoví 
složení léčebných procedur a doporučí 
optimální délku léčby. Aby byla léčba 
účinná, trvá obvykle 2–3 týdny. 

Účinky karlovarské lázeňské léčby jsou 
dlouhodobé. Pozitivní účinky pociťují 
pacienti ještě řadu měsíců po ukončení 
léčby. Navíc nemá léčba založená na 
využití přírodních zdrojů žádné nežádoucí 
vedlejší účinky.

Během lázeňského léčení absolvuje 
pacient celou řadu procedur. Každá 
z procedur působí jinak 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.

lázně pro každého  Karlovy Vary získaly věhlas díky lázeňské léčbě 
založené na využívání zdejších termominerálních pramenů, za níž sem přijíždějí významné 
osobnosti z celého světa.

Diagnózy léčené 
V KarloVých Varech 

•	 nemoci trávicího ústrojí
•	 nemoci z poruchy výměny 

látkové a žláz s vnitřní sekrecí
•	 nemoci nervové
•	 nemoci pohybového ústrojí
•	 nemoci onkologické
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Karlovy Vary jsou již celá staletí proslulé 
jako lázně, které pacientům pomáhají 
od nemocí zažívacího traktu, poruch 
látkové výměny, pohybových obtíží apod. 
Kromě lázeňských lékařů tu však najdete 
také specialisty z dalších lékařských 
oborů, jejichž praxe jsou vyhlášené nejen 
v České republice, ale i v zahraničí. 
Takzvaná zdravotní turistika se stala 
celosvětovým fenoménem posledních let 
a díky velmi vysoké úrovni lékařské péče 
sílí i v Karlových Varech. Bez problémů 
se tak můžete při svém pobytu v lázních 
objednat i na celou řadu dalších 
specializovaných vyšetření či zákroků.

Největší zájem bývá obvykle o lékařské 
výkony v oborech očního a zubního 
lékařství, gastroenterologie, plastické 
chirurgie či dermatologie. Výjimkou 
však nebývají ani cesty turistů do centra 
genetiky a reprodukční medicíny. Mimo 
již zmíněné vysoké úrovně lékařských 

služeb jsou pro turisty často lákavé také 
ceny výkonů, kratší objednací lhůty nebo 
nabídka výkonů, které nejsou v jejich 
vlasti k dispozici.

Většina soukromých lékařů a klinik, jež 
poskytují služby českým i zahraničním 
samoplátcům si nechávají pro vyšetření 
a zákroky dostatek prostoru ve svém 
programu. I tak je vhodné si konzultaci 
domluvit s dostatečným předstihem. 
Vhodný čas je současně s rezervací 
ubytování nebo lázeňského pobytu, 

abyste měli jistotu volné kapacity 
zvoleného hotelu i lékařského zařízení. 

Spojte příjemné s užitečným.I když 
je hlavním cílem vaší cesty 
do Karlových Varů návštěva 
lékaře, neznamená to, že si z ní 
nemůžete udělat příjemnou 
dovolenou. Ubytování v hotelu 
můžete spojit s vyhlášenou 
lázeňskou léčbou nebo 
alespoň některým z různě 
zaměřených wellness balíčků 
(golfový, beauty, relaxační atd.). 
Ve volných chvílích můžete také 

navštívit desítky významných památek a 
zajímavých míst, oblíbených sportovišť, 
vyhlášených restaurací apod.

zdravotní turistika & wellness 
Za zdravím a krásou nejen do lázní.

Kolonády                                                         
Lázeňské promenády, jejichž Genius loci inspiroval nejednoho světového umělce.

Nejnavštěvovanějšími historickými 
stavbami jsou kolonády, které zastřešují 
léčivé prameny. Při procházce lázeňskou 
zónou po oblíbené trase od hotelu 
Thermalu ke Grandhotelu Pupp narazíte 
jako první na litinovou Sadovou kolonádu 
(1881) od vídeňských architektů Fellnera 
a Helmera, která je pozůstatkem původní 
promenády někdejšího Blanenského 
pavilonu. 

Nejznámější kolonádou je ale kamenná 
Mlýnská kolonáda (1881) od významného 
architekta Josefa Zítka, která stojí o 
kousek dále. Od roku 1893, kdy byla 
prodloužena ke Skalnímu prameni, měří 
132 m. Zdobí ji 124 korintských sloupů, 
alegorické plastiky, sochy a další okrasné 
prvky. Střešní terasy jsou opatřeny 12 
sochami. Každá ze soch přestavuje jeden 
kalendářní měsíc. Mlýnská kolonáda patří 
mezi skvosty  města.

Nejznámější pramen najdete ale ještě o 
kousek dál na Vřídelní kolonádě (1975). 
Vřídlo zde vychrlí do výšky 12 m 180/l 
termominerální vody o teplotě 73 °C 
za 1 minutu. Můžete tu navštívit také 
oblíbenou exkurzní trasu Podzemí Vřídla. 

Naproti kolonádě Vřídelní stojí kolonády 
Tržní a Zámecká. Bílá dřevěná stavba – 
Tržní kolonáda, 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 (1912) má dvě 
části: kolonádu Horního pramene a 
kolonádu Dolního pramene. Kolonáda 
Horního pramene je volně přístupná a 
ukrývá Horní zámecký pramen, dolní 
kolonáda je přístupná pouze klientům 
Zámeckých lázní a Dolní zámecký 
pramen je pro ostatní přiveden na Tržní 
kolonádu. Byla vystavěna karlovarským 
stavitelem Friedrichem Seitzem podle 
návrhu proslulého vídeňského architekta 
Johanna Friedricha Ohmanna.
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Jaro V DUchU traDic 
a poUličního Veselí            
Největší jarní akcí v Karlových Varech 
je slavnostní zahájení lázeňské sezony. 
Každoročně začátkem května projíždí 
ulicemi zakladatel Karlových Varů, císař 
Karel IV., aby byl přítomen slavnostnímu 
svěcení místních léčivých pramenů. 
Během třídenních slavností probíhají 
koncerty, divadelní představení či 
dobový jarmark. Ve stejné době se koná 
i karlovarský Food Festival, prezentující 
umění regionálních kuchařů a místní 
gastronomické speciality. Zanedlouho 
poté se v rámci Karlovarského karnevalu 
začnou centrem prohánět všelijaké 
masky, alegorické vozy, kejklíři a jiní 
baviči. Kromě hlavního průvodu městem 
se konají také další akce nejen pro děti. 

FestiValoVé léto 
Nejnavštěvovanější akcí celého roku 
je tradičně Mezinárodní filmový 
festival Karlovy Vary. Během prvního 
červencového týdne se jinak celkem 
poklidné lázeňské město změní 
ve světovou filmovou metropoli. Městem 
proudí davy turistů, konají se očekávané 

premiéry, gala večery a nechybí ani 
bohatý doprovodný program v podobě 
koncertů či módních přehlídek. Festival 
navštěvují oblíbení domácí i zahraniční 
herci a známé osobnosti.

V průběhu léta můžete zažít také 

kolonádní koncerty, které zaujmou 
synergií jedinečné architektury s tóny 
vážné hudby. Tento hudební zážitek 
prožijete s Karlovarským symfonickým 
orchestrem, který je jedním z nejstarších 
v Evropě. Symfonické i komorní koncerty 
Karlovarského symfonického orchestru si 
hosté mohou užít v průběhu celého roku 
v krásných sálech po celém městě.    

poDziM Ve znaMení 
FolKlorU a JazzU 
Podzimní akce startuje v Karlových 
Varech hned na začátku září Karlovarský 
folklorní festival, který je mezinárodním 
setkáním folklorních umělců z celého 
světa. Zářijové víkendy jsou pak již 
tradičně věnovány koncertům vážné 
hudby, pořádaných v rámci Dvořákova 
karlovarského podzimu.

Říjen se nese v duchu festivalu Jazzfest, 
což je série jazzových koncertů.

top aKce 
květen
Zahájení lázeňské sezóny 
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary

červen  
Karlovarský karneval

červenec  
Mezinárodní filmový festival Karlovy 
Vary

srpen  
Beethovenovy dny
City Triatlon

září  
Karlovarský folklorní festival
Dvořákův karlovarský podzim

říjen  
Jazzový festival
Tourfilm
Pěvecká soutěž  Antonína Dvořáka

Dnešní podobu Karlových Varů, zejména lázeňské části 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 významné architektonické 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.

círKeVní staVBy                                                 
Nad Vřídelní kolonádou najdete kostel sv. Máří Magdalény 
(1736), který patří k nejvýznamnějším českým barokním 
památkám. V podzemí chrámu stojí za pozornost unikátní 
krypta původního gotického kostela, ve které jsou uloženy 
kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova. Vaší pozornosti 
by neměl rozhodně uniknout pravoslavný kostel sv. Petra a 

Pavla (1898). Bohatě zdobený kostel v byzantském stylu 
najdete ve vilové čtvrti Westend. Součástí jeho výzdoby je 
mimo jiné reliéf cara Petra I. Velikého, který Karlovy Vary 
několikrát navštívil. 
Významnou stavbou 
je anglikánský 
pseudogotický 
kostel svatého 
Lukáše, jenž byl 
postaven za finanční 
podpory anglických 
lázeňských hostů. 

Krásný VýhleD z rozhleDen                            
V  lázeňských lesích, které obklopují město, je více než 130 km 
turistických stezek. Na jejich trasách najdete plno altánků, 
odpočívadel a jiných menších staveb. Nejčastějším cílem 
vycházek jsou především rozhledny a vyhlídky, které poskytují 
krásný pohled na Karlovy Vary a jejich okolí. 
K nejnavštěvovanější rozhledně Diana můžete od Grandhotelu 
Pupp vyjet lanovkou. K dalším vyhlídkám, třeba k vyhlídce Karla IV., 
Jelenímu skoku apod., se odtud můžete vypravit příjemnou 
procházkou po značených stezkách.

historické stavby i krásný výhled z rozhleden
Karlovy Vary stojí za to navštívit, i když si neplánujete ozdravný pobyt v lázních. 
Najdete zde mnoho architektonických památek, církevních staveb i rozhleden.

Město festivalů  Karlovy Vary žijí kulturou, sportem a společenskými akcemi, 
které se tu konají prakticky celoročně.
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•	 Aktivita termálních karlovarských pramenů je doprovázena tvorbou vřídelních 
sedimentů. Důkazem mohutnosti takové činnosti je až 16 metrů silná vrstva 
vřídlovce, která se nachází pod Vřídelní kolonádou, kostelem sv. Máří Magdalény 
a domy mezi divadlem a Mlýnskou kolonádou. Od 18. století vřídlovec využíván 
i k výrobě suvenýrů.

•	 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.

•	 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 začaly porcelánky 
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). 

Golf se dostal do Karlových 
Varů již na počátku 20. století. 
Dnes v Karlových Varech 
a nejbližším okolí najdete 
čtyři kvalitní golfová hřiště. 
V celém karlovarském 
kraji pak šest z deseti 
hřišť je 18jamkových, tři 
devítijamková a desáté 
nabízí 18 jamek, na něž se 
míří z 9 odpališť. Jsou mezi 
nimi hřiště mistrovská, kde 
se často konají významné 
golfové turnaje. Některé 

resorty nabízejí možnost hry 
i pro hráče bez handicapu. 
U všech jsou k dispozici 
cvičné plochy, patřičné 
zázemí pro hráče a služby 
jako půjčovny vybavení, pro-
shopy či trenérské služby. 
Mimo golfovou sezonu nebo 
za nepřízně počasí jsou 
hráčům k dispozici indoor 
golfy. Golfové simulátory 
najdete často přímo v areálu 
hřiště nebo některých hotelů.

golfová destinace Karlovy Vary
Největší koncentrace golfu v České republice.

Karlovy Vary & shopping
Kromě butiků s luxusním 
zbožím světových značek 
(oblečení, sportovní vybavení, 
šperky, hodinky, atd.), které se 
nacházejí především v lázeňské 
zóně, nabízí Karlovy Vary také 
několik místních produktů, 
které jsou pro svou jedinečnost 
známé a vyhledávané po celém 
světě. Jedná se především 
o výrobky sklárny Moser 
z českého křišťálového skla a 
porcelán Thun. Ty se podobně 

jako bylinný likér Becherovka 
a tradiční karlovarské oplatky 
stávají vyhledávaným 
suvenýrem většiny turistů 
opouštějících Karlovy Vary.
Proces „pokameňování“ je 
využit při výrobě karlovarské 
kamenné růže. Neodmyslitelně 
spjat s karlovarským lázeňstvím 
je i lázeňský pohárek, vřídelní 
sůl nebo karlovarská kosmetika 
s užitím karlovarské minerální 
vody. 

Víte, že...                     
Zajímavosti z historie i současnosti.

KarloVy Vary V číslech 
založeny 2. pol. 14.  století
počet obyvatel 50 000
rozloha  59,10 km²
počet lůžek          více než 10 000
nadmořská výška   370–600 m.n.m.

VzDálenost oD
Praha       120 km 
Mariánské Lázně       50 km
Český Krumlov                  250 km 
Mnichov               320 km
Berlin   350 km
Vídeň                                460 km 
Frankfurt                          380 km
Moskva                 2 100 km
Peking   10 000 km

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.  Jméno Karla IV. přilákalo brzy šlechtu 
i bohaté měšťany z blízkého i dalekého okolí. Učenci zkoumali 
léčivé složení minerální vody a ordinovali léčbu. 
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Svěřte se nám, co byste v královských lázních rádi prožili. 
Doporučíme vám zajímavé tipy a vybavíme vás informačními 
materiály. Rádi se s vámi podělíme o naše letité profesionální 
zkušenosti.

telefon +420 355 321 171, 355 321 176
e-mail infocentrum@karlovyvary.cz

toužíte prožít v Karlových Varech 
romantické chvíle či jen tak relaxovat?  
rádi vás budeme inspirovat.

www.karlovyvary.cz

www.facebook.com/KarlovyVary

Město plné památek a zajímavostí 
aneb co určitě musíte navštívit v lázních, jenž jsou kandidátem
na seznam UNESCO.

eXKUrze, MUzea, galerie
Naprostá většina karlovarských 
i okolních památek je v provozu 
celoročně. K těm nejoblíbenějším 
patří Jan Becher muzeum, exkurze 
do podzemí Vřídla, návštěva sklářské 
huti Moser, Muzeum Karlovy Vary, 
Museum House of Wax, Motýlí dům, 
Vánoční dům či karlovarské galerie. 
Bohatý program pravidelně připravuje 
i místní hvězdárna a interaktivní 
Galerie Becherova vila. Výjimečný 
pohled na město se nabízí z rozhledny 
Diana, ke které vyjíždí denně lanovka. 
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www.youtube.com/user/karlovyvarytv


