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SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP
Prioritní osa 1

Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní

Počet podpořených projektů
a výše dotace v dané ose v Kč
20

899 131 867

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

53

216 374 991

Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie

140

660 768 363

Prioritní osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží

83

441 947 298

Prioritní osa 5

Omezování průmyslového znečištění
a environmentálních rizik

4

21 661 344

Prioritní osa 6

Zlepšování stavu přírody a krajiny

173

625 859 213

Prioritní osa 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu

13

40 179 851

486 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 2 905 922 927 Kč
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Karlovarský kraj
50°12‘17“ s. š.
12°57‘45“ v. d.

andelskahora.cz
cyklotoulky.cz
prirodakarlovarska.cz

Andělská
Hora
Hrad, který nečekáte

24

Jeden z cílů na dosah ruky z metropole Karlovarského kraje je historické městečko
Andělská Hora. Leží jihovýchodně od Karlových Varů na cestě do Prahy ve výšce
600 metrů nad mořem v severovýchodním cípu Slavkovského lesa.

Žilo se v něm už ve 14. století, pod
stejnojmenným gotickým hradem
(v latinských pramenech „Angelodomus“,
německy Engelsburg). Místo bylo zvoleno
velmi příhodně, na vrchol (717 m n. m.)
vedla jediná přístupová cesta, kterou
mohli obránci lehce kontrolovat. Za
třicetileté války byl hrad dobyt Švédy,
vyloupen a poničen. Při požáru
městečka v roce 1718 prý vymrštěný
hořící šindel zapálil střechu hradu, který
zcela vyhořel a následně byl definitivně
opuštěn. Od konce 18. století se jeho
romantické zříceniny na mohutném
ostrohu staly oblíbeným výletním místem
karlovarských lázeňských hostů. Mezi
ně patřil například Johann Wolfgang
Goethe, který zdejší kraj miloval a na
Andělské Hoře byl podle deníkových
záznamů osmkrát.
Stoupáte nahoru, tušíte před sebou
nějakou vyhlídku a v cíli vás zarazí,
do jak obrovského objektu jste zavítali.
Tak na vás zapůsobí Andělský Hrad,

10 km

v jehož vnitřních prostorách najdete
i malou vodní nádrž.
Další možné cíle vašeho výletu do města:
na náměstí pod hradem farní kostel
sv. Michaela Archanděla, v 18. století
barokně upraven; pod kostelem barokní
socha sv. Jana Nepomuckého, která
dlouho chátrala v někdejší obci Svatobor
(její zbytky jsou součástí vojenského
výcvikového prostoru). Kousek od
hlavní cesty navštivte trojboký barokní
kostel Nejsvětější Trojice, který býval
poutním místem.
Do Andělské Hory zajíždí meziměstský
autobus z karlovarského Dolního
nádraží. Cyklistům doporučujeme silnici
podél řeky Ohře, provoz aut je naštěstí
docela mírný. Cyklostezka malebným
Poohřím je dlouhá 110 km a je vhodnou
spojnicí atraktivních míst Karlovarského
kraje. Desítky milionů korun z OPŽP
pomohly zajištění skalních masivů
Karlovy Vary – Kyselka.

je mezi Karlovými Vary
a Andělskou Horou
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Karlovarský kraj
50°7‘14“ s. š.
12°21‘6“ v. d.

flinfo.cz
jedemedolazni.cz
frantiskovylazne.eu

Františkovy
Lázně
Malé a milé
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Chcete do lázní a nemáte náladu na obrovské a načančané Karlovy Vary
či „Mariánky“? Františkovy Lázně, propojené s historickým městem Cheb
(tady najdete třeba hrad a Špalíček, skupinu renesančních úzkých a vysokých
kupeckých domů) železnicí i rychlou silnicí, mohou být dobrou volbou.

„Františkovy“ se jmenují po
rakouském císaři Františku I. Léčivé
účinky zdejších pramenů byly známy
od 15. století. Voda byla prodávána
i po celém Německu, kde prý v roce
1700 prodej františkolázeňské vody
převýšil objem vody pocházející ze
všech německých lázní.
Léčí se tu převážně gynekologická
onemocnění, nemoci srdce a cév
a neduhy pohybového aparátu. Pokud
ničím z toho netrpíte, není na škodu
si jen tak, v kterémkoli měsíci, přijet
nabít baterky při celé řadě lázeňských
aktivit. Procházkami v lázeňském
parku, kde rostou vzrostlé listnáče,
čerstvě vysázené stromky od
rozličných dárců a na jaře bohatě
kvetou rododendrony. Pohodové
tempo a putování po zastaveních
u pramenů vám budou zpříjemňovat
upravená zelená zákoutí i na místech
dřívější těžby rašeliny. Úprava zdejší
zeleně je financována z peněz OPŽP.
Atraktivní je i navazující lesopark
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a příroda mimo město. Cestou
na severovýchod dorazíte třeba
k přírodní rezervaci SOOS.
Odpočinete si na kolonádě mezi
převážně žlutými a bílými stavbami
v klasicistním a empírovém slohu se
spoustou altánů a laviček. Jedinečný
architektonický celek byl v roce 1992
vyhlášen městskou památkovou
rezervací. Docela hezky do záplavy
hotelových domů a kavárniček zapadá
moderní budova Aquafora, celoročně
otevřeného komplexu wellness a bazénů.
Zdravé jsou výlety na kole, napojit
se tady můžete na Krušnohorskou
magistrálu a páteřní cyklostezku
podél Ohře. Léčí se tu pochopitelně
i pitnou kúrou, některé prameny jsou
přístupné celoročně, jiné jen v sezóně.
Přes noc jsou prameny na kolonádách
uzavřené. Neplodnost se tu podle
pověry léčí i saháním na příslušné
partie ani ne metrové sochy malého
Františka na kolonádě.

léčivých minerálních pramenů
je ve Františkových Lázních
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Karlovarský kraj
50°14‘34“ s. š.
13°0‘9“ v. d.

Skalky
skřítků
Záhadné jeskyňky
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botany.cz
padlo.cz
horydoly.cz

Dutiny ve skalách, do nichž se vejde malé dítě. Skalky skřítků, chráněný
přírodní výtvor v Doupovských horách. Na spojnici Karlových Varů a Kyselky
pod vrcholem kopce Schwedelberg a nad vesnicí Dubina je schovaná tato
vzácná geologická lokalita. Objevte sami několik desítek válcovitých dutin
o průměru od několika centimetrů do 1,5 metru. Hluboké jsou několik metrů
(což však raději neověřujte).

Před sto lety sem často jezdili výletníci
z Kyselky. Po válce se lokalita ocitla na
území vojenského újezdu Hradiště, a tak
se na ni zapomnělo. Ke Skalkám skřítků
lze dnes jít po červené turistické značce
od Dubiny nebo Kyselky k myslivně
a tam odbočit na žlutou. Je to celkem
náročná dobrodružná trasa, tam
a stejnou cestou zpět, s převýšením
skoro 200 m. Na konci trasy jsou schody
vytesané ve skále. Jeskyně jsou ve dvou
patrech, narazíte na dětské obrázky
skřítků, z mechu udělané postýlky
a jednotlivé jmenovky (Kejchalova,
Šmudlova, Prófova atp.) odkazují na své
možné obyvatele. O původu nevšedních
dutin existuje řada vědeckých hypotéz.
Dnes se část geologů domnívá, že
záhadné otvory vznikly zvětráním
vyvrácených kmenů stromů ve
vulkanických sedimentech. Jiní vznik
přisuzují vodní erozi. Ale třeba mají
pravdu legendy hovořící o skřítcích, kteří
zde prý hlídali poklad. Jako poslední

240 km

spatřil zástupy skřítků na jejich cestě do
Krušných hor převozník přes Ohři.
Řeka Ohře je pro české vodáky
druhou nejoblíbenější (po Vltavě),
a to zejména proto, že v ní bývá dost
vody po celý rok. Užívají si pouť
rozeklanou krajinou s množstvím
přírodních úkazů i historických
pamětihodností podél řeky. Ohře
pramení v Německu a udržuje si
severovýchodní směr. U nás její tok
přibrzdí několik přehrad – Skalka
u Chebu, Kadaň a Nechranice
s nejdelší sypanou hrází v Evropě. Na
týdenní výlet na lodi po ní nasedněte
na jejím horním toku za Chebem, po
pár dnech tréninku přijdou ty správné
peřeje. Jeden z nejvyhledávanějších
úseků Ohře je z Karlových Varů do
Kadaně, dál už to je „olej“. Povodí
Ohře bylo nedávno revitalizováno,
byly vybudovány dva rybí přechody
a vznikla povodňová mapa – to vše
za významné podpory OPŽP.

měří splavná
část Ohře
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