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HORSKÝ MASIV NA HRANICÍCH

KRUŠNÉ HORY

Vystoupáte-li do kopců nad slavná lázeňská
města Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo
Teplice, dostanete se na vrcholky Krušných
hor a můžete si užít panoramat – od horských vrcholů přes nížinu se starými sopečnými kužely až po pláně poseté vrtulemi
větrných elektráren.

osobním autem. K výletům lákají i hřebeny
mezi starými hornickými obcemi – Horou
Svatého Šebestiána a Horou Svaté Kateřiny.

Ať už se vydáte do Krušných hor na lyže,
na kolo, na vodu nebo na pěší výlet, určitě
i v tomto koutu České republiky najdete
Nejoblíbenější turistickou oblastí Krušných místa, která vás okouzlí. A snad vám při tom
hor je Klínovec a jeho okolí, kam můžete bude dobrým pomocníkem náš netradiční
vyjet lanovkou, turistickým autobusem nebo outdoorový průvodce. Nechte se inspirovat!

Jakub Turek
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KRUŠNOHORSKÁ HITPARÁDA
Komáří hůrka

– nejdelší historická lanovka v Česku vozí z obce Krupka na
hřeben Krušných hor cyklisty, pěší turisty a letce na závěsných kluzácích.

Božídarské rašeliniště

– naučná stezka podél horských rašelinišť a památek na středověké dolování drahých kovů.

Soos

– oblast maličkých bažinatých sopek, které připomínají nedávnou
eruptivní geologickou minulost, najdete pod nejzápadnějším výběžkem Krušných hor. O kus dál se nachází nejpozději vyhaslá sopka ve střední Evropě
– Komorní hůrka, kterou podrobně zkoumal básník a vědec Johann Wolfgang
Goethe.

Kamencové jezero

– oblíbené koupaliště v Chomutově. Obsahuje přírodní
výtažky z nerostu, který dává vodní hladině tmavou barvu a zároveň udržuje
čistotu vody.

Jáchymov

– v názvu středověkého horního města, kde se těžilo nejvíce stříbra v celé Evropě, se skrývá pojmenování amerického platidla. Starý název
města Joachimstal se přenesl na stříbrnou minci tolar a později na americký
dolar.

Klínovec

– originální vyhlídková věž s dalekými rozhledy (1244 m n. m.).
Dá se k ní přijet po silnici nebo lanovkou, zdatní sportovci to zvládnou i na
kole.

Bořeň

– nejlepší skalní lezení mimo pískovcové věže v celých Čechách je
na znělcové kupě nad Bílinou. Nabízí vyhřáté jižní stěny s kvalitním jištěním
i odstrašující strmé severní stěny se spárami a skalními komíny.
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
1 Bublava v moderním hávu
V nejkrásnějším koutu Krušných hor leží
horská obec Bublava, jejíž moderně vybavené lyžařské středisko nabízí komorní
prostředí. Na své si tu přijdou nejen lyžaři,
ale také snowboardisté. K dispozici jsou
široké sjezdovky všech stupňů obtížnosti,
u vleků se fronty tvoří jen výjimečně. Milovníky romantického večerního lyžování určitě potěší, že areál je téměř celý osvětlený,
a tak zde mohou brázdit svahy až do pozdních večerních hodin. Bublava patří k nejnovějším zimním střediskům v Česku.
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Parametry střediska
Počet vleků: 5.
Celková délka tratí: 2 km.
Nadmořská výška: 690–802 m n. m.
Obtížnost tratí: nízká, střední a vysoká.
Sjezdovka

Převýšení

Délka

Střední Bleiberg

105 m

600 m

Velký Bleiberg

110 m

450 m

Malý Bleiberg

70 m

400 m

Lesní

50 m

250 m

Lyžařské hřiště

10 m

80 m

Jižní

20 m

150 m

na Bublavu. Vlakem pojedete z Prahy do
Karlových Varů, kde přestoupíte na autoAutem dojedete do Karlových Varů a dále bus, který vás doveze do Kraslic a odtud
do Kraslic. Za Kraslicemi odbočíte vpravo dále autobusem do Bublavy.

Jak se tam dostat
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2 Nové Hamry pro dětičky a maminky
V Nových Hamrech si přijdou na své sjezdaři, kteří nevyhledávají prudké svahy.
K dispozici jsou zde čtyři lyžařské vleky pro
dospělé a malý dětský vlek. Sjezdovky jsou
určené spíše začátečníkům a rekreačním
lyžařům, středisko je tedy vhodné především pro rodiny s malými dětmi.

vlakem do Nových Hamrů. Lyžaři mohou
také využít skibus, který jezdí denně přes
Nové Hamry, Nejdek, Pernink, Abertamy,
Boží Dar a Klínovec.

Parametry střediska

Počet vleků: 5.
Především běžkaři ocení terény v okolí Celková délka tratí: 1,7 km.
malebné horské vísky Nové Hamry v údolí Nadmořská výška: 720–860 m n. m.
Rolavy a Bílého potoka. Okolí je protkáno Obtížnost tratí: nízká a střední.
sítí čtyřiceti kilometrů značených běžecPřevýšení Délka
kých tras, které se napojují na Krušnohor- Sjezdovka
skou lyžařskou magistrálu a často vedou
130 m 410 m
i do Německa. Udržované jsou všechny Slalomák
směry (Pernink, Rudná, Jelení i Chaloup- U stříbrného
80 m 290 m
smrku
ky), a to jak pro klasiku, tak pro bruslení.
U modřínu
115 m 480 m

Jak se tam dostat

Autem pojedete přes Karlovy Vary do
Nových Hamrů. Autobusem nebo vlakem
se necháte odvézt do Karlových Varů a dále
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U javoru

35 m

315 m

Dětská louka

15 m

150 m

