
 
(Informace připravila Libuše Pickenhanová – správce střediska Mariánská) 

 

Výlety pěšky 

Popovské lípy a Popovský kříž – Na Horní Popovskou lípu narazíme, půjdeme-li cca 2,5 km 
po cestě z Mariánské kolem Popovského vrchu nebo z Jáchymova po zelené. Tento památný 
strom – lípa malolistá se nachází na místě bývalé vsi Popov u Jáchymova. Její stáří je více než 
čtyřista let a obvod kmene při posledním měření byl 905 cm. Budeme – li pokračovat po 
zelené, dojdeme k rozcestí pod Popovským křížem (752m), odkud je krásný výhled do okolí. 
Po cca 200 metrech na pěšině v blízkosti sloupů vysokého napětí najdeme Dolní popovskou 
lípu – lípu velkolistou s obvodem kolem 8 metrů. 

Naučná stezka Jáchymovské peklo – Stezka o délce 8,5 km věnovaná bývalým 
koncentračním táborům na Jáchymovsku. Stezku vybudoval spolek Barbora ve spolupráci 
s Konfederací politických vězňů a KČT Karlovy Vary za přispění referátu ŽP Karlovy Vary. 
Byla vybudována na paměť událostí, které se v této oblasti odehrály. Stezka návštěvníkům 
představí jáchymovské náměstí, mincovnu, důl Svornost, Hornický skanzen, Městský rybník 
a tábory nucených prací Nikolaj, Eduard, Eva, Adam, Barbora, Vršek, Eliáš I, Eliáš II, 
Mariánská a Rovnost. Podrobné informace o trase a o jednotlivých zastávkách zde: 
http://www.moskyt.net/view.php?cisloclanku=2003121905 

Plešivec – Na vrchol Plešivce dojdeme po modré z rozcestí Nové Město Bus nebo půjdeme 
po pěšině pod lyžařským vlekem na Mariánské a dále lesem kolem bývalého dolu Adam a na 
modrou se napojíme. Plešivec je čedičová kupa s vrcholem o nadmořské výšce 1028 metrů. 
Najdeme zde hotel s restaurací a rozhlednou. http://www.krusnehory.eu/vyhlidky/plesivec/ 
Celková délka jedné cesty cca 5,8 km. 

Horská naučná stezka Merklín – Naučná stezka začíná u nádraží v Merklíně (8km od 
Mariánské) a je cca 3 km dlouhá. Návštěvníkům během nepříliš náročné procházky představí 
například bývalé obce Horní a Dolní Kaff. 

Naučná stezka Vlčí Jámy – Tato krásná naučná stezka je dlouhá 5 kilometrů. Začíná v obci 
Horní Blatná (18 km od Mariánské), přesněji na místním náměstí. Cestou lze vidět pozůstatky 
po těžbě cínu, Blatenský vodní příkop, tzv. Vlčí jámy, rozhlednu na Blatenském vrchu a další 
unikát – Ledovou jámu, ve které se po celý rok drží sníh. 
http://www.naucnoustezkou.cz/naucne-stezky/horni-blatna-vlci-jamy 

Naučná stezka Blatenský příkop – Asi čtyřhodinovou procházku slibuje tato naučná stezka, 
která  začíná  1,5 km  západně od Božího Daru na silnici Boží Dar – Ryžovna – Horní Blatná 
(cca 10 km od Mariánské). Stezka vede podél vodního kanálu, který dříve sloužil jako 
přivaděč vody do Horní Blatné pro posílení zdroje vody při těžbě rud. 
http://www.env.cz/stezka/lokality/karlovy_vary/ns-blatensky_prikop.htm 

Naučná stezka Božídarské rašeliniště - Kratší stezka začíná na náměstí v Božím Daru (9 km 
od Mariánské) a končí tamtéž. Délka 3,2 km. Seznamuje se vznikem rašeliniště, jeho faunou a 
flórou. Prochází nejvýše položenou Národní přírodní rezervací Krušných hor. 
http://www.bozidar.cz/pesi.php?lang=1&ro=2&tpart=3 



Naučná stezka Potůčky - Kolem horské obce Potůčky vede 12km dlouhá naučná stezka 
procházející zaniklými obcemi a pozůstatky po těžbě, budete se pohybovat v kouzelném 
údolím říčky Černá. Začátek na nádraží v Potůčkách, konec tamtéž. 

Výlety na kole 
Trasa č. 1 

Mariánská – Nové město – Jáchymov radnice – po modré – Jáchymov lázně – po žluté – 
odbočka k lanové dráze – lanová dráha na Klínovec – Klínovec – Boží Dar – Abertamská 
křižovatka – Mariánská 

Nepříliš náročná trasa, celková délka cca 18 km, stoupání: z Mariánské na odbočku do 
Jáchymova a od rozcestí Jáchymov – lázně k dolní stanici lanovky 

 

Co cestou uvidíte? 

Jáchymov – město prvních radonových lázní s bohatou hornickou historií.  
http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/JACHYMOV/mesto/index.htm 

Lanová dráha Jáchymov – Klínovec – 1685 metrů dlouhá sedačková lanovka, která Vás na 
vrchol Klínovce vyveze za 15 minut. V létě přepravuje také cykloturisty.  
http://lanovky.unas.cz/klinovec.htm 

Boží Dar – nejvýše položené městečko v Čechách (1028 m n. m.). Zajímavosti – Božídarské 
rašeliniště, Ježíškova cesta, běžecké trasy, cyklotrasy, lanovky.  
http://www.bozidar.cz/ 

Trasa č. 2 

Mariánská – (případně zajížďka do biatlonového areálu Eduard) – Abertamská křižovatka – 
cyklotrasa č. 2198 – Pod Špičákem – č. 2002 – Vršek – U hájovny – chata Švýcárna – 
Plešivec – pokračovat po 2002, po cca 2km přijedeme na asfaltovou cestu, po ní doleva – 
křížení se zelenou – doleva po neznačené prašné cestě k hlavní silnici – u občerstvení 
U Jasanu doleva po 2198 – Mariánská 

Středně náročná trasa, celková délka cca 21 km. 



 

Co cestou uvidíte? 

Biatlonový areál Eduard – V areálu střelnice pro vzduchovky i malorážky, malý lyžařský 
areál. 
http://www.krusnehorycz.cz/krusne-hory/ski-lyzovani/biatlon.php 

Plešivec – čedičová kupa s vrcholem v nadmořské výšce 1028 metrů. Najdeme zde hotel 
s restaurací a rozhlednou. 
http://www.krusnehory.eu/vyhlidky/plesivec/ 

Kaff – zaniklá obec na svahu Plešivce http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1441271 

Trasa č. 3 

Mariánská – Abertamská křižovatka – Boží Dar – po č. 36 – Rýžovna – dále po č. 36 – 
odbočit na Blatenský vrch – zpět na č. 36 – Horní Blatná – Pernink – Abertamy – Abertamská 
křižovatka – Mariánská Náročná trasa, celková délka cca 36km  

 



Co cestou uvidíte? 

Rýžovna – osada, kde se dříve těžily rudy cínu, dnes slouží hlavně k rekreaci. 
http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1441251 

Rozhledna Blatenský vrch – vrchol 3 km od Horní Blatné, na nejvyšším místě stojí 21 m 
vysoká kamenná rozhledna. Nedaleko přírodní rezervace Vlčí jámy – pukliny v zemi, na 
jejímž dně se i v parném létě drží sníh. http://cs.wikipedia.org/wiki/Blatensk%C3%BD_vrch 

Abertamy – obec ve středověku proslula těžbou cínu a stříbra, v 19. století založena dílna na 
výrobu exportních kožených vycházkových rukavic. http://www.znkr.cz/obec/17-abertamy/ 

Trasa č. 4 

Mariánská – Abertamská křižovatka – Boží Dar – odbočka na Klínovec – č. 2005 (přes 
sjezdovky) – dále po neznačené asfaltové cestě – Meluzína – Pod Meluzínou – č. 36 – Boží 
Dar – Abertamská křižovatka – Mariánská 

Náročná trasa, celková délka cca 29 km 

 

Co cestou uvidíte? 

Meluzína – Skalnatý vrchol nedaleko Klínovce (1096m.n.m.). Díky nízkému porostu je 
odsud krásný výhled do širokého okolí. 
http://www.tisicovky.cz/cs/hory/krusne-hory/meluzina-hlv194/ 

Trasa č. 5 
Začátek stejný jako předchozí trasa, ovšem bez odbočky na Meluzínu, pokračovat po 2005 – 
nad Suchou – 2005 – zpět na Boží Dar – Boží Dar – Abertamská – Mariánská 
Možná obměna – ze Suché sjet do Jáchymova k dolní stanici lanovky a lanovkou na Klínovec 

Náročná trasa, celková délka při první variantě cca 29 km 



 

Trasa č. 6 

Mariánská – Abertamská křižovatka – Boží Dar – č.2005 – č.2008 – Zlatý kopec – Český 
mlýn – č.2002 – Potůčky – č.2001 – Horní Blatná – č.2198 – Abertamy – č.2198 – 
Abertamská křižovatka – Nové Město – Mariánská 

Náročná trasa, celková délka cca 55 km 

 

Co cestou uvidíte? 

Zlatý kopec (Goldenhöhe) – osada v jednom z nejkrásnějších údolí Krušných hor vznikla 
v polovině 16.století. V dnešní době je oblíbeným turistickým cílem, není ale přístupná autem. 
http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1439311  

Český mlýn (Böhmische Mühle) – samota, kde dříve stával mlýn s náhonem. Dnes se zde 
nachází turistický hraniční přechod s Německem. http://www.znkr.cz/obec/15-Cesky-mlyn  

Všechny uvedené trasy jsou pouze námětem pro Váš volný čas a můžete si je dále upravit 
podle vlastních možností i zájmů. Pokud u nás vyzkoušíte nějaký jiný pěkný výlet na kole, 
dejte nám o něm vědět! Rádi ho přidáme do tohoto přehledu. 



 
 

Výlety autem 

 

Do 30 km 

Oberwiesenthal – v tomto  lázeňském městě najdeme  zajímavostí víc než dost. Kromě 
plaveckých bazénů a lyžařských sjezdovek lze navštívit letní sáňkařskou dráhu, svézt se 
historickým poštovním dostavníkem nebo vyzkoušet některou z lanovek na Fichtelberg – 
sedačkovou nebo kabinovou. Lákavá je také jízda parní úzkokolejkou spojující 
Oberwiesenthal a Cranzahl. (10 km) 
http://www.info-oberwiesenthal.de/ 

Muzeum letecké bitvy nad Krušnými horami dne 11. 9. 1944  Kovářská – muzeum 
ukazuje pozadí letecké války, seznamuje s osudy letců a vše doplňují trosky letadel, fotografie 
a dobové dokumenty. (21 km) 
http://www.muzeum119.cz/ 

Mědník a štola Marie Pomocné na Měděnci – v tomto  městečku  se od středověku těžily 
měděné rudy,  díky tomu byl Měděnec  povýšen na horní město.  Těžba  ve městě probíhala 
s přestávkami od roku 1449 až do roku 1992. Ve štole Marie Pomocné lze zažít nefalšovanou 
atmosféru středověkých dolů. Na vrcholu Mědníku (920 m n. m.) najdeme kapli 
Neposkvrněného početí Panny Marie. (23 km) 
http://pruvodce.turistik.cz/stredoveka-stola-marie-pomocna-na-medenci.htm 

Karlovy Vary – světoznámé lázně snad netřeba příliš představovat. Nalezneme zde 
nepřeberné množství turistických cílů, od lázeňských kolonád přes vyhlídky až po muzea a 
galerie. (23 km) 
Více informací najdete na: http://www.karlovy-vary.cz/cz/ 



Horní hrad (Hauenštejn) – u obce Stráž nad Ohří, hrad přestavěn na romantický zámek. 
Soukromý vlastník se věnuje záchraně hradu, který prochází rekonstrukcí. Pořádají se zde 
velmi zajímavé kulturní akce. (24 km) 
http://www.hornihrad.cz/hist.php 

Potůčky – obec přímo na státní hranici s Německem, sousedí s obcí Johanngeorgstadt. 
Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie z roku 1911. Obec je známá především 
jedním z nejnavštěvovanějších tržišť v Krušných horách. Pro sportovce je zde lyžařský areál, 
krytý bazén a tenisový kurt. (25 km) 
http://www.potucky-obec.cz/ 

Dřevěný most Radošov – historicky cenný dřevěný krytý most je kulturní památkou. Leží na 
prastaré sedlecké stezce, jíž od středověku využívali kupci a také středověké válečné výpravy.   
(26km) 
http://www.obeckyselka.cz/most.htm 

30 – 50 km 

 

Hrad a město Loket – západočeské městečko s bohatou historií vzniklo ve 13.století. Kromě 
hradu stojí za zmínku např. radnice, sloup Nejsvětější trojice nebo loketský amfiteátr, kde se 
v létě konají koncerty i divadelní představení. (33 km) 
http://www.loket.cz/ 

Zámek Schwarzenberg – založen ve 12.století jako středověký hrad, po staletí stavebně 
upravován. Nalezneme zde sbírky města Schwarzenberg – zámečnické práce, cínové nádobí a 
krušnohorské umění. Ve městě nalezneme také železniční muzeum. (33 km) 
http://www.schwarzenberg.de/ 

Zámek Klášterec nad Ohří a Lázně Evženie – zámek ukazuje historii českého porcelánu od 
konce 18.století dodnes. Pod kostelem hrobka rodu Thun Hohenstein. Kolem zámku se 
rozkládá krásný anglický park. Klášterec se také stal nově lázeňským městem otevřením lázní 
Evženie, kde vyvěrá stejnojmenný pramen. (39 km) 
http://www.klasterec.cz/ 

Bečov nad Teplou – původní hrad z přelomu 13. a 14. století, v 18. století přistavěn zámek. 
Tato pamětihodnost ukrývá vzácný románský relikviář Sv. Maura. Další zajímavostí je 



naučná stezka „Šibeniční vrch“ nebo muzeum motocyklů a hraček. V okolí CHKO 
Slavkovský les. (46 km) 
http://www.cestujme.cz/becov/ 

Katova ulička Kadaň – Tato nejužší ulice v Čechách (66,1cm v nejužším místě) o délce 51m 
spojuje Staré Město se špitálským předměstím. Vznikla na počátku 14. století. (46 km) 
http://www.mesto-kadan.cz/ 

Termální lázně Wiesenbad – Lázeňské město, které jsme popsali už v sekci sport, zaujme 
mimo jiné i lázeňským parkem, ve kterém si návštěvníci mohou bosí projít dráhu složenou 
z různých druhů povrchů (léčí se zde pohybové ústrojí) nebo si prokrvit nohy v brouzdališti 
s velmi studenou vodou. V parku najdeme také tzv. Tropenhaus, ve kterém jsou tukani, 
opičky a jiná exotická zvířátka. (46 km) 
http://www.wiesenbad.de/ 

nad 50 km 

 

Zřícenina Hasištejn – v Krušných horách (627 m.n.m.), nedaleko obce Místo. Z věže výhled 
do okolí. (52 km) 
http://www.hasistejn.krusnohorska.cz/ 

Kamencové jezero Chomutov – na světě jediné jezero tohoto typu, které vzniklo zatopením 
kamencového dolu. Písečná pláž ke koupání, v areálu restaurace, minigolf a další. (58 km) 
http://kamencovejezero.novele.cz/ 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov – zoologická zahrada pod Krušnými horami, kde 
mají evropské druhy zvířat, např. ondatry, rosomáky, tuleně apod. Možnost vyjížďky 
lokálkou Amálka nebo návštěvy Eurosafari. Nedaleko zooparku nově vybudovaný skanzen 
„Stará ves“ s větrným mlýnem. (58 km) 
http://www.zoopark.cz/ 

Lázně Kynžvart – lázeňské městečko, léčí se zde dětské choroby horních cest dýchacích a 
kožní onemocnění. Ve městě nově zrekonstruovaný renesanční zámek Kynžvart se zámeckým 
parkem. (65 km) 
http://www.laznekynzvart.cz/ 



Město Cheb – památky, které nezapomeňte navštívit: Chebský hrad, Kostel Sv. Mikuláše, 
Špalíček, Kostel Sv. Václava, areál Krajinné výstavy, Bismarckovu rozhlednu. (66 km) 
http://www.tic.mestocheb.cz/?p1=1621&p2=&p3= 

Motýlí dům Žírovice – tropický skleník ve kterém můžete vychutnat krásu exotických 
motýlů v jejich přirozeném prostředí. (68 km) 
http://www.motylidum.cz/ 

Františkovy Lázně – malé lázně nedaleko Chebu u hranic se SRN založené Františkem I. 
mají statut památkové rezervace. Využíváno je 23 pramenů. Minerální voda je doporučena 
k pitným kúrám, ke koupelím a zábalům. (69 km) 
http://www.franzensbad.cz/ 

Přírodní rezervace SOOS – naučná stezka po rašeliništi a slatiništi s vývěrem minerálních 
pramenů. (73 km) 
http://web.telecom.cz/muzeum_fl/soosCZ.htm 

Chodová Planá – rodinný pivovar, muzeum a pivní lázně. Pravé pivní lázně využívají 
léčebné účinky piva, minerální vody a surovin na výrobu piva. (76 km) 
http://www.chodovar.cz/ 

Některé další blízké cíle, které jsou také přístupné autem již byly popsány v sekci NA KOLE. 

 
Mariánská 

 

 
 

Pověst o vzniku Mariánské 

V dobách, kdy v Krušných horách převládalo protestantství, žila v Jáchymově velmi zbožná 
katolická dívka. Ta měla dva bratry. Oba však byli protestanti. Protestanti se tehdy katolíkům 
vysmívali a neuznávali Pannu Marii. Tato dívka se každý den modlila k obrazu Panny Marie, 
který si pověsila na zeď. Jednoho dne požádala bratra, zda by jí pod obrazem vyrobil 
klekátko. Bratr-protestant se rozčilil, přinesl žebřík, vylezl na něj a obraz otočil a přibil tváří 
ke stěně. Hřeby protkly čelo světice. Pak se bratr spokojeně rozchechtal, přičemž uklouzl ze 
žebříku, spadl a byl na místě mrtev. Mladší z bratrů nebyl tak prudké povahy a později obraz 
schoval tak, aby ho sestra nenašla a nemohla se k němu modlit. Poté dům prodal a i se sestrou 
se z Jáchymova odstěhoval. Jejich dům koupil soused – katolík a ten nalezl obraz Panny 



Marie v kurníku. Díry v čele světice ho znervózňovaly tak, že obraz vzal a odnesl jej západně 
od Jáchymova, do míst, kde právě vznikalo významné poutní místo. Tam obraz vděčně přijali, 
umístili ho nad oltář a začali šířit tuto pověst. Poutní místo pak nazvali Maria Sorg. 

Něco z historie 

Původní název Mariánské – Sorg znamená kraj lesa. Založení osady se datuje do poloviny 15. 
století, kdy zde žil poustevník Jan Niavis. V době založení zde bylo několik statků, šlo o 
zemědělskou osadu. Po třicetileté válce, v době největšího úpadku havířství, se několik havířů 
rozhodlo vyhledat zbytky poustevny a na jejich místě vystavěli s prosbou, aby se jejich 
řemeslu znovu začalo dařit, nejprve dřevěnou kapli (1692), později poutní kostel Panny Marie 
(1699). Při kostelu pak žil poustevník až do roku 1728. Tehdy ho v poustevně přepadli lupiči, 
kteří ho upálili. Poutní kostel byl v polovině 18. století propůjčen řádu Kapucínů. Ti zde 
vystavěli druhý kostel a horský klášter, obě stavby byly dokončeny roku 1765. V roce 1847 
zde žilo 119 obyvatel. 

V roce 1930 již měla Mariánská 21 domů a 135 obyvatel. Po roce 1948 však došlo ke zkáze 
poutního místa Mariánská. Klášter byl zrušen a jeho sklepy používány jako vyšetřovna StB. 

V osadě byl zřízen pracovní tábor pro vězně s kratším trestem. U původní osady Jáchymovské 
doly vystavěly 50 dřevěných tzv. „finských“ dvojdomků pro horníky z blízkých dolů Adam, 
Eva a Eduard. Na přelomu 50. a 60. let byla ukončena těžba uranu a všechny tábory byly 
likvidovány. V létě roku 1965 se komunisté rozhodli zbořit klášter i přesto, že byl dosti 
zachovalý. Z celého klášterního komplexu zbyl jen obraz Panny Marie. Kromě kláštera bylo 
zbořeno dalších dvacet budov. Nad bývalým klášterem byl v roce 1962 vystavěn Ústav 
sociální péče pro mentálně postižené dívky a ženy a z finských domků se staly rekreační 
objekty. 

http://www.ambike.com/view.php?cisloclanku=2007043001 
http://www.znkr.cz/obec/6-marianska/ 
  

 
Volný čas 

 
Sport 
 
Krušné hory jsou rájem pro provozování zimních i letních sportů. V zimě můžete využít 
bohaté nabídky lyžařských areálů nebo vyrazit na udržované běžecké tratě. V létě jsou zde 
ideální podmínky pro cykloturistiku, především pro horská a trekingová kola, a také pro pěší 
výlety, případně nordic walking. 

 



Lyže 

 

Ski areál Klínovec – největší lyžařské centrum v Krušných horách nabízí 10 km sjezdových 
tratí a díky systému umělého zasněžívání garantuje výborné lyžařské podmínky během celé 
zimní sezony. Dále je k dispozici 35 km upravovaných běžeckých tratí, U rampa, snowpark, 
miniareál pro malé začínající lyžaře s vlekem zdarma, 2 půjčovny lyží, ski servisy, bufety a 
restaurace a řada dalších služeb. 
Více informací najdete na http://www.zima.klinovec.cz/ 

Ski areál Fichtelberg – lyžařské centrum nedaleko Klínovce, celková délka sjezdovek 
18 km, nejstarší visutá lanovka v Německu z roku 1924. 
http://www.fichtelberg-ski.de/ 

Ski areál Novako Boží Dar – nachází se v nadmořské výšce 1024 m.n.m. v centru obce. 
Tento svah se dvěma vleky (300m a 220m) je vhodný hlavně pro rodiny s dětmi a 
začátečníky. Najdeme zde také půjčovnu lyží a snowboardů, lyžařskou školu, dětské lyžařské 
hřiště, občerstvení a prodejnu lyžařského oblečení. Oblíbenou atrakcí je snowtubing – jízda na 
nafukovacích duších.  
 

Ski areál Neklid Boží Dar – najdeme v těsném sousedství Božího Daru, je zde 6 lyžařských 
vleků (300 – 1000 m), sjezdovky  jsou  středně  obtížné a  částečně  zasněžívané. Dvě ze 
sjezdovek jsou osvětlené. Pro snowboardisty je vybudován snowpark „VEHICLE NITRO 
SNOW PARK NEKLID“. 
http://www.neklidsnow.com/ 

Ski areál Náprava Nové Město – nabízí sedm sjezdovek různé obtížnosti v délce 4 km, 
sjezdovky jsou uměle zasněžívané, 3 lyžařské vleky POMA, noční lyžování, parkování 
zdarma, lyžařská škola 



 

Ski areál Jáchymov střed – 3 sjezdovky (700m, 900m, 1200m), vlek kotva 700m, parkování 
zdarma 

Ski areál Nad nádražím Pernink – sjezdovka v délce 560 m je nejdelší v obci, parkování 
100 m od vleku, občerstvení přímo v areálu 
http://www.ski-pernink.cz/ 

Ski areál Pod nádražím Pernink – najdeme jej 500 m od obce Pernink, nabízí dětský areál 
s vlekem, 3 lyžařské vleky (250 m, 300 m, 700 m), umělé zasněžívání, večerní lyžování, 
lyžařskou školu, občerstvení. 
http://www.cestuji.cz/pernink/ 

 

Ski areál Abertamy – sjezdovka pro méně náročné lyžaře a snowboardisty. Parkování 
zdarma u vleku, občerstvení po celý den. Na rok 2008 se při dostatečném zájmu plánuje 
otevření lyžařské školy. 

http://www.obecabertamy.cz/index.php?nid=800&lid=CZ&oid=210512          

Ski Nové Hamry – jedná se o čtyři lyžařské vleky a jeden dětský vlek přímo v obci. 
V případě dobrých sněhových podmínek se každý večer koná večerní lyžování. 
http://www.skihamry.cz/index.php?p=kontakt 



 

Ski areál Merklín – 8 km od Mariánské, jedná se o malé lyžařské středisko s jedním vlekem 
a jedním dětským vlekem, občerstvení v místě, lyžařská škola, večerní lyžování 
http://www.obec-merklin.cz/ 

 

Běžecké lyžování – pro milovníky tohoto druhu sportu je v okolí Božího Daru síť 
udržovaných běžeckých stop pro veřejnost o celkové délce přesahující 55km. Většina tras je 
upravována pro klasický způsob běhu, pro bruslení je připraven jeden 7km okruh. Přes 
západní Krušné hory vedou také dvě lyžařské magistrály, které se napojují na trasy německé. 
Pro více informací viz http://www.kr-karlovarsky.cz/Turisticky/lyzovani/bezky/BDar.htm 

 
 



Koupání 
Termální bazén v hotelu Thermal Karlovy Vary – venkovní bazén vybudovaný ve skále 
nad hotelem. Rozměry bazénu 50x17m a stálá teplota vody kolem 26°C . Voda v bazénu 
obsahuje karlovarskou minerální vodu. 
http://www.thermal.cz/cz/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=18 

Krytý bazén Potůčky – menší, ale pěkný krytý bazén, příznivé vstupné. 
http://www.krusnehorycz.cz/krusne-hory/bazeny/potucky.php 

 

Krytý bazén Hotel Nástup Loučná pod Klínovcem – moderní krytý bazén s vodopádem, 
perličkou a vodním hřibem. Možnost aquaaerobiku, strečinku, relaxace v sauně. 
http://www.hotelnastup.cz/showdoc.do?docid=290 

Aquapark Klášterec nad Ohří – v moderním areálu najdete plavecký bazén, hřib, tobogány, 
vířivku a další atrakce. V areálu občerstvení, stolní tenis, beach volejbal, trampolíny a další. 
Parkování na vlastním placeném parkovišti. http://www.aquapark-klasterec.eu/ 

Aquapark AQUA MARIEN Marienberg – plavecký bazén o délce 25m, kaskádový bazén, 
bazén s vlnobitím, kanál s divokou vodou, dětský koutek, potrubní skluzavka, teplá jeskyně. 
Dále sauna a wellness služby. 
http://www.aquamarien.de/ 

Horké vřídlo „MIRIQUIDI“ termální lázně Wiesenbad – veřejně přístupné horké vřídlo, 
bazény s vřídelní vodou, vodní gymnastika, skalní jeskyně s párou, sauna, světelná terapie. 
http://www.wiesenbad.de/ 

Plovárna v hotelu Am Fichtelberg, Oberwiesenthal – bazén 10x20m, teplota vody 27°C, 
dětský bazén, sauna a další. 
http://www.a-z-wohlfuehlhotels.de/ 

 



Přírodní koupaliště Velký Rybník – tato turisticky vyhledávaná obec leží asi 2 km od 
Hroznětína. Písčitá pláž s pozvolným vstupem do vody. 
http://pruvodce.turistik.cz/velky-rybnik.htm 

Přírodní koupaliště Rolava Karlovy Vary – areál se nachází v Karlových Varech ve čtvrti 
Rybáře. Je zde písečná pláž, v sezoně hlídaná plavčíkem, klouzačka, k dispozici jsou 
převlékací kabiny. Dále občerstvení, asfaltový okruh pro in-line brusle, trať pro terénní kola. 
Vstup volný. 
http://www.pampeliska.cz/sport/karlovarsky-kraj/zapadoceske-lazne/karlovy-vary/koupaliste-
rolava-284.html 

 
 

 
Jáchymova 

 
Historie Jáchymova 
Město Jáchymov patří mezi nejvýznamnější evropská horní města. Na počátku 16.století zde 
bylo objeveno bohaté ložisko stříbra. V roce 1516, na místě osady Konradsgrün, bylo 
založeno Štěpánem Šlikem město sv.Jáchyma, dnešní Jáchymov. U jeho zrodu stála renesance 
spolu s humanismem a reformací. Nově založené město bylo v roce 1520 povýšeno na 
svobodné a královské. Bohatá naleziště kvalitního stříbra přilákala řadu prospektorů a horníků 
nejen z Čech, ale také ze Saska, Tyrol a z Porýní. Počet obyvatel vzrůstal a tak již počátkem 
roku 1520 zde žilo 4 963 osob, v roce 1533 dokonce 18 000. Jáchymov byl v Čechách 
druhým největším městem po Praze.  

Roku 1524 se zde těžilo v 613 dolech a štolách. Výnos z důlních děl dosáhl tehdy 166 023 
tolarů. Jáchymovské stříbro se zde také mincovalo. V mincovně hrabat Šliků začala historie 
mince označované podle místa původu Thal, Joachimsthal, Thaler, Talero a tolar. Šlikovské 
minci, jáchymovskému tolaru, vděčí za své jméno dnešní stejně oblíbený dolar. Bohaté město 
přilákalo i celou řadu umělců, medailérů a význačných učenců. v Jáchymově působil v letech 
1527 - 1531 Georgius Agricola, zakladatel moderní mineralogie a montánní vědy. Město 
Jáchymov podnes ochraňuje cenný poklad, knihovnu latinské školy ze 16.století s řadou 
cenných tisků chráněných renesančními vazbami.  



Na slávu jáchymovského rudného hornictví navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená 
císařským dekretem na přelomu let 1716/1717. V té době se kromě stříbra těží olovo, arsen, 
kobalt, nikl a v okolí města i cín.  

Osudovou surovinou se stal smolinec, ze kterého se připravoval uranit. Ten barvil sklo na 
žluto a zeleno. Výroba uranových barev ve státní továrně vedla k novému rozkvětu města.  

Z odpadu při výrobě barev objevili manželé Curieovi polonium a radium (1898). 
K obnovení světového významu přispěl objev radioaktivity jáchymovských důlních vod 
v roce 1905. O rok později zde byly založeny první radonové lázně na světě.  

Jáchymov je městem slavné historie, ale také městem lázeňským. Nabízí mnoho možností pro 
letní i zimní turistiku a sport a činí z Jáchymova významné centrum Krušnohoří.  

Jáchymovské letopočty: 

 

• 1516 – osada Konradsgrün se proměňuje v hornickou kolonii  
• 1517 – pojmenování po sv. Jáchymu – první hornické bouře  
• 1520 – majestátem krále Ludvíka se stává Jáchymov svobodným horní městem – 5000 

obyvatel – 1200 domů - první ražby mincí zvaných později “tolary”  
• 1525 – hornické povstání, město má 13 tisíc obyvatel  
• 1531 - zakoupení budovy radnice od Jeronýma Šlika  
• 1533 – město má 18 tisíc obyvatel (na 8 tisíc dělného lidu, tisíc důlních dozorců, 

horních a hutních úředníků)  
• 1534 – zahájena stavba královské mincovny, návštěva krále Ferdinanda I.  
• 1538 - první požár radnice  
• 1540-44 - obnova radnice  
• 1547 – hrabata Šlikové ztrácejí všechna práva na doly  
• 1623 – uzavřen kostel, po roce vysvěcen jako katolický  
• 1636 – tvrdá katolizace, vystěhování obyvatel pro víru – obydleno pouze 144 domů  
• 1651 – přeložení královské mincovny do Prahy  
• 1716 – z nařízení císaře Karla VI. zřízena Horní škola  
• 1782 - druhý požár radnice   
• 1782 - 84 - obnova radnice  
• 1785 – město navštěvuje J. W. Goethe  
• 1854 – továrna na výrobu uranových barev  
• 1864 – prameny na dole Svornost  
• 1873 – velký požár města (zničeno 400 domů, město ztrácí svůj původní vzhled)  
• 1873-74 - obnova radnice   



• 1896 – železniční spojení, trať Ostrov –Jáchymov)  
• konec 19. stol – začátek 20. stol. – významné vědecké objevy (radium, radioaktivita,), 

zprůmyslnění města (továrny na hračky, na kufry, rukavičkárna)  
• 1901-02 - přestavba radnice, zvýšena o jedno patro  
• 1906 – první lázeňští hosté  
• 1912 – dokončena výstavba hotelu Radium-Kurhaus    
• 1947 – návštěva prezidenta republiky dr. E. Beneše  
• 1947 – Jáchymov sídlem okresu  
• 1948 – zrušení kapucínského kláštera na Mariánské, zřizování táborů pro vězně 

(Bratrství, Rovnost, Nikolaj ad.)  
• 1957 – zrušena železniční trať do Ostrova  
• 1962 – navrtány nové radioaktivní prameny na Svornosti  
• 1966 – jubilejní oslavy města  
• 1975 – otevřen lázeňský ústav akademika F. Běhounka 1981 – v březnu povodeň 

protržením hráze městského rybníka, v září propadnutí benzinového čerpadla  
• 1989 – otevřeno nové zdravotní středisko  
• 1991 – 475. výroční založení města Jáchymova – oslavy - ukončena rekonstrukce 

městského kulturního střediska  
• 1992 – 80. výročí lázeňského ústavu Radium Palác – červen - otevřen nový lázeňský 

ústav Curie pro domácí a zahraniční hosty  
• 1993 – udělen statut poutního místa kostelu sv. Jáchymova a sv. Anny - 

znovuodhalení pomníku hraběte Štěpána Šlika, zakladatele města  
• 1994 – 500. výročí narození Georgia Agricoly, lékaře a humanisty, který působil v 

Jáchymově v letech 1527 –1531  
• 1997 – návštěva prezidenta republiky Václava Havla  
• 1999 - výstavba obytného a rekreačního centra  
• 2000 - rekultivace skládky Popov za podpory projektu PHARE  
• 2001 - zahájení výstavby Domu s pečovatelskou službou  
• 2008 - zahájení obnovy fasád radnice 

 



Informační centrum Jáchymov  

Informační centrum v Jáchymově bylo založeno v květnu roku 1999 za podpory sdružení 
Krušné hory západ, města Jáchymov a projektu PHARE. Původně sídlilo v budově Královské 
mincovny. V květnu 2001 se přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor renesanční 
radnice v přízemí. Webové stránky  jsou průběžně aktualizovány.  
Kontakt: telefon/fax: +420 353 811 379  
E-mail: ic-jachymov@volny.cz  
Provozní doba:  pondělí - neděle 8.00 - 17.00 hodin (polední přestávka: 12.00 - 12.30 hodin) 
Informační centrum Jáchymov prodává místenky autobusů v systému AMS-BUS.  

Poskytneme Vám: 
• informace o institucích, obchodech a službách ve městě  
• informace o důležitých telefonních číslech  
• turistické informace o oblasti Jáchymova a okolí (tj. Krušné hory)  
• aktuální informace o kulturních a sportovních akcích  
• přehled možností ubytování a stravování  
• aktuální zpravodajství o počasí  
• přehledy služeb pro motoristy  
• informace o nabídkách Léčebných lázní a.s. (ceníky, brožury aj.)  
• informace o jízdních řádech autobusů a vlaků  
• možnost kopírování, faxování, skenování, internet pro veřejnost  
• prodej upomínkových předmětů s motivy z historie Jáchymova např. různé druhy 

keramických znaků, keramika, broušené sklo, kovové a keramické tolary, odznaky, 
nášivky, turistické známky, štítky na hole apod.   

• publikace o možnostech výletů do Jáchymova a okolí velký výběr map Krušných hor, 
Jáchymova a okolí – turistické a cykloturistické, zimní a letní  

• knihy o Jáchymovu apod.. (např. “Údolí živé vody”, Album starých pohlednic, Těžba 
stříbrných rud, Jáchymov - architektonická perla v ohrožení, Kronika Jáchymova)  

• velký výběr pohledů, obrázky Jáchymova, dřevěné pohledy, pidifrky, 

Stručná historie Jáchymova a objektu Radnice. 
Historie radnice v Jáchymově bezprostředně souvisí s dějinným vývojem města, protože 
v sídle jeho správy se koncentrovaly všechny události, kterými Jáchymov procházel od svého 
založení ve 2.desetiletí 16.století. Podnět k založení nového města dal nález stříbrné rudy u 
vsi Konradsgrün s českým názvem Údolí na šlikovském panství spadajícím pod Ostrov. 
Výskyt stříbrné rudy se v této oblasti předpokládal již na konci 15.století a bylo podniknuto 
několik neúspěšných pokusů k jejímu nalezení. Podmínky k průzkumu a založení důlní 
činnosti vytvořila až v roce 1515 společnost bohaté šlechtické rodiny Šliků, majitelů 
nedalekého Ostrova, Lokte a dalších panství, dále Alexandra z Leisnigu, Wolfganga ze 
Schönbergu, Jana Pfluga a H.Tumshirna, kteří shromáždili dostatek finančních prostředků pro 
otevření dolů a postavení hutí na zpracování stříbrné rudy. 
Nejvýznamnější úlohu pro otevřeni jáchymovských dolů však sehrál Štěpán Šlik člen 
významného západočeského šlechtického rodu. Šlikové byli původně chebskými měšťany, 
z nichž Kašpar byl kancléřem císaře Zikmunda. Za své služby v pozdějších dobách byli 



v polovině 15.století povýšeni do panského stavu a později na říšská hrabata. Z nich Štěpán se 
stal zakladatelem Jáchymova. 
Štěpán Šlik pozval do tehdejší vsi Konradsgrün horníky z Míšně, Saska a Durynska, takže 
v roce 1516 bylo již u dolů postaveno na 400 domků. O založení a rozvoji města podal zprávu 
Jindřich z Könritzu pozdější horní hejtman Šliků, ve které popisuje, že 22.června 1516 
vyhledal údolí Konradsgrün, ale nenalezl žádné příbytky. Domy se sice stavěly, ale ani jeden 
ještě nebyl dokončen. Ale již o několik měsíců později téhož roku, bylo prý již postaveno na 
400 domů. Další zpráva uvádí, že domy byly stavěné pouze jako provizoria bez jakéhokoliv 
řádu, protože se neuvažovalo, že těžba stříbra bude mít dlouhé trvání. Při tomto tempu 
výstavby se také nedalo předpokládat, že stavebníci byli vedeni snahou o trvalé usídlení. 
Štěpán Šlik se pokoušel do živelné výstavby města vnést řád a stanovit pevné zásady pro 
vybudování nového městského sídliště. Pravděpodobně v roce 1517 přejmenoval původní 
osadu na Jáchymov, latinsky Villa Joachimica, Joachimvalium, německy Sankt Joachimsthal, 
Jochmtal, česky údolí sv. Jáchyma ap. V roce 1518 pak vydal první horní řád a o rok později 
dal městu řadu svobod. Královským privilegiem ze 6.ledna 1520 byl Jáchymov povýšen na 
královské horní město a Ludvík Jagelonský mu dal právo týdenního trhu každou sobotu a dva 
roční trhy. 
Původní město se rozvíjelo kolem centra, který tvořil tzv. Chlebný trh (Brotmarkt) v dnešní 
dolní části Jáchymova u špitálního kostela Všech svatých. Na tomto místě byl soustředěn  
veřejný a náboženský život a stála tam i původní stará radnice. Tato budova byla zakoupena 
městskou radou v roce 1520 a po postavení nové radnice v horní části Jáchymova byla 
přestavěna na obytný dům. Dochované fotografie dokládají, že se jednalo o poměrně 
skromnou budovu v dolní části vyzděnou z lomového kamene, hrázděným patrem a sedlovou 
střechou. Podle záznamů v literatuře měl dům velkou síň s dřevěným stropem a zaklenuté 
sklepy. Stará radnice byla zbořena v roce 1948. 
Rozšiřování města bylo podmíněno okolními přírodními podmínkami. Jáchymov byl budován 
podél hlavní komunikace v dlouhém hlubokém údolí stoupajícím od jihovýchodu 
k severozápadu. Protože vhodných pozemků pro stavbu domů ve městě ubývalo, stavěli si 
horníci domky i terasovitě do strání, především na severní straně. Bouřlivý rozvoj těžby 
stříbra se totiž promítl do rychlého nárůstu obyvatel. Odhaduje se, že v roce 1520 žilo ve 
městě 5.000 obyvatel, v roce 1524 již 10.000 a v roce 1528 již dosáhl 16.000. V roce 1534, 
kdy měl Jáchymov dokonce 18.000 obyvatel, 1.200 domů, se rozkládal se na 80 hektarech. 
Město se tak stalo na čas centrem dolování stříbra v celé Evropě a po Praze bylo druhým 
nejlidnatějším městem v Čechách. V této době měl Jáchymov 914 dolů a 13 stříbrných hutí a 
horníci byli rozděleni do 914 cechů. Špatné pracovní a sociální podmínky při těžení stříbrné 
rudy vyvolaly v létech 1521 a 1523 hornické nepokoje. K největším došlo v květnu 1525, kdy 
se na Chlebném trhu shromáždily tisíce horníků, kteří zaútočili na radnici, kde zajali 
purkmistra a zničili všechny písemnosti. Při tomto konfliktu byl zpustošen i šlikovský hrad 
nad městem. Štěpánovi Šlikovi se podařilo za cenu jistých sociálních ústupků povstání 
potlačit a obnovit ve městě klid. 
Po smrti Štěpána Šlika, který padl v bitvě u Moháče v roce 1526 a po zvolení Ferdinanda I. 
českým králem začaly vznikat mezi Šliky a panovníkem konflikty, které vyvrcholily v roce 
1528, kdy Ferdinand I. odňal Šlikům mincovní právo. Značné bohatství města, plynoucí z 
těžby a zpracování stříbrné rudy umožnilo městské radě postavit v Jáchymově nové 
reprezentativní budovy, které vznikly v rychlém sledu za sebou. Pro nedostatek místa v okolí 
Chlebného trhu, byly tyto stavby situovány do horní části města, později nazvané Oberthal 
(Schottenberg, Obertürken). 
V roce 1531 tam zakoupili představitelé města od Jeronýma Šlika dům za 2.000 zlatých, který 
nechali upravit na radnici. V létech 1534-36 byla v jejím sousedství postavena mincovna a 
v létech 1534-40 byl nad radnicí vybudován kostel sv. Jáchyma. Od měšťana Mikuláše 



Streudela byl v roce 1535 vykoupen dům a upraven na faru a dále město získalo domy od 
Lorenze Šlika, přestavěné na známou latinskou školu. Výstavbou těchto nákladných a 
reprezentačních budov se přirozeně přesunulo centrum města z prostoru kolem Chlebného 
trhu do jeho horní části, kde vzniklo nové středisko společenského a hospodářského života 
Jáchymova. 
Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů 
v jejím okolí. Se stavební obnovou se začalo v roce 1540 a v zimě roku 1543 nebo na jaře 
roku 1544 byla budova dostavěna. Během stavebních prací však byla dispozice radnice 
rozšířena a tyto úpravy vyvolaly řadu stížností správy mincovny, která poukazovala na 
neoprávněné zastavování dalších pozemků v její blízkosti. Proto stavba byla na jaře 1543 
dočasně přerušena. Tyto obtíže byly překonané teprve po zásahu Jeronýma Šlika, kterého 
městská rada požádala o pomoc. Šlikova přímluva u krále umožnila, že rozšířená radnice 
mohla být dostavěna a v 1.polovině roku 1544 se do ní nastěhovala městská rada. Od tohoto 
roku slouží radnice za sídlo správy města nepřetržitě až do současnosti. V této době také 
vrcholily rozpory mezi Šliky a Ferdinandem I. Ten nechal v roce 1545 uvěznit pod záminkou 
porušení královského nařízení pět nejvýznamnějších členů rodu do Bílé věže na Pražském 
hradě, kde se museli pod nátlakem zříci všech svých práv na těžení stříbra a na Jáchymov. 
Císař jim za to ponechal v zástavě všechna panství v Loketském kraji a horní desátek, který 
jim měl být vyplácen z výnosu stříbra až do roku 1555. 
V roce 1547 došlo k nezdařenému povstání českých stavů proti císaři Ferdinandu I. a za tzv. 
šmalkandské války vpustili Šlikové do jáchymovského hradu a do města v březnu roku 1547 
saské vojsko s velitelem Thumshirnem. Po porážce povstání zrušil císař Šlikům horní desátek 
a na jáchymovský hrad umístil svého vrchního královského horního hejtmana Bohuslava 
Felixe Hasištejnského z Lobkovic, který tam sídlil až do roku 1558. V královském výnosu je 
uvedeno" ... poněvadž krále řečí a písmem haněli a tupili, odsouzeni ke ztrátě dolů 
jáchymovských a celého Loketského kraje. Ferdinand I. však zachoval Jáchymovu původní 
privilegia, původní znak Jáchymova, ze kterého ale nechal odstranit šlikovský erb. V této 
době však byla ložiska stříbrné rudy značně vyčerpaná a postupně docházelo k omezování 
důlní činnosti, která byla zdrojem vysoké prosperity města. Po zrušení majetkových práv 
Šliků odešlo z Jáchymova i mnoho zkušených horníků a těžba začala rychle upadat. 
Třicetiletá válka natrvalo ukončila hospodářský rozvoj města. Provázelo ji masové 
vystěhovalectví obyvatel a horníků do sousedního Saska a časté pustošení Jáchymova 
procházejícími vojsky. V létech 1618-20 obsadil Jáchymov Mansfeld, se stavovskou 
armádou, po něm císařská vojska a v roce 1634 měli na čas ve městě posádku švédové. Po 
skončení třicetileté války bylo město hospodářsky oslabeno a vylidněno a i když skromná 
těžba jiných rud pokračovala, stačila pouze ke skromné existenci a jeho obyvatelé se živili 
jinými produkty, z nichž jen významnějšími bylo krajkářství. (Například mincovna ve městě 
byl uzavřena v roce 1671.) V roce 1717 bylo v Jáchymově ještě hornické učiliště a ve městě 
sídlil do 2.poloviny 19.století vrchní horní úřad, ale bývalá sláva města, založená na těžbě 
stříbrné rudy již zanikla. Její dolování bylo v roce 1871 definitivně zastaveno. Protože tato 
hospodářská situace Jáchymova trvala i v 18.století, do architektury města se nepromítly ani 
typické slohy tohoto údobí, baroko a rokoko a Jáchymov si stále zachovával svůj renesanční 
charakter ze 16.století. Dokumentuje to i dochovaná kolorovaná kresba města z přelomu 18. a 
19.století, na které je zachycena architektura jáchymovských domů. Pro představu, na sklonku 
feudalismu měl Jáchymov 582 domů a přes 4.800 obyvatel a patřilo mu 9 okolních vsí. 
Dne 23.července 1782 byla část města s radnici zničena požárem. Zpracováním plánů na 
obnovu radnice krátce po požáru pověřila městská rada pražského architekta Filipa Hegera a 
kadaňského stavitele Antonína Bernta. Filip Heger (1734-1804), nar. v Kladrubech u Stříbra, 
pracoval nejprve ve službách hrabat Pachtů a později pražského arcibiskupa Antonína 
Příchovského a jeho rodiny. Hegerovo dílo se vyznačuje strohou funkčnosti a úspornosti, 



která se projevila i při opravě radnice, kde se podřídil staršímu architektonickému řešeni fasád 
a dispozičnímu řešení interiérů. Oprava byla zřejmě také limitovaná omezenými finančními 
prostředky města. O dva roky později, koncem roku 1784, byla celková adaptace radnice 
ukončena. 
K hospodářskému oživení v Jáchymově došlo od 40 let 19. století, kdy se rozšířila těžba 
smolince v dole Svornost, který se používal k výrobě barev pro okolní sklárny a továrny na 
porcelán. 
V roce 1873 však postihl Jáchymov nejkatastrofálnější požár v jeho historii, kterému podlehla 
podstatná část města s patricijskými domy, radnice, kostel a další budovy, takže z původních 
staveb se zachovala pouze mincovna, hřbitovní kostel, tři kaple a přízemí měšťanských domů 
s klenbami. Po tomto požáru byla radnice opět obnovena přibližně do původního stavu před 
požárem, pouze s provizorním zastřešením věže. 
Na přelomu 19. a 20.století došlo k druhému hospodářskému rozkvětu Jáchymova V této době 
objevili manželé Curieovi v jáchymovském smolinci nový prvek, který v roce 1902 izolovali 
a nazvali jej radium. V okolí města byla zahájena těžba uranové rudy a do 20 let 20.století 
Jáchymov vyráběl plnou třetinu světové produkce tohoto prvku. Dalším přínosem pro 
ekonomiku města bylo objevení léčebného účinku radioaktivních vod z  uranových dolů a 
otevření prvních lázní v roce 1906, založení lázeňského ústavu v roce 1911 a postavení 
rozsáhlého Radiumpaláce v létech 1910-12 pro lázeňské hosty. V roce 1901 byla přestavěna 
radnice na nové reprezentační sídlo města v novogotickém slohu podle jáchymovského 
stavitele Antonína Hammerschmidta. Stávající budova byla zvýšená o patro a doplněna o 
novogotické štíty. V roce 1902 byla také zvýšená věž. Tuto podobu si radnice zachovala 
s některými drobnými úpravami do současnosti. 
Po roce 1945 bylo původní německé obyvatelstvo vystěhováno a do města přišli čeští 
usedlíci. Uranová ruda v se okolí města těžila do počátku 60 let a od té doby žije Jáchymov 
především jako světoznámé lázeňské středisko na léčení pohybového ústrojí. V nové době byl 
plášť radnice a její interiér nepříliš citlivě opraven, především její fasády, na které byla 
použita moderní stříkaná omítka. 
Dnes je radnice v majetku města a je sídlem Městského úřadu Jáchymov, její část je 
využívána pro a městskou knihovnu, Informační centrum.  


