Jáchymov
Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

Správní obvod: Ostrov

GPS souřadnice: 50.358463N, 12.934650E

Nadmořská výška: 672 m n. m.

První pís. zmínka: 1516 (505 let)

Počet obyvatel: 2 396

PSČ: 362 51

Adresa URL: www.mestojachymov.cz

Sportovní možnosti Jáchymov
Město Jáchymov nabízí široké možnosti v oblasti turistiky a sportu. Vzhledem ke své poloze je ideálním
místem pro zimní sporty, horskou turistiku a horskou cykloturistiku.
TURISTIKA
Modré značení začíná na Panorámě ve Fibichově ulici (směr od Plavna), pokračuje Dvořákovou
ulicí ke Kulturnímu domu, odtud schodištěm u LÚ Curie k základní škole v Husově ulici, pokračuje ulicí
Boženy Němcové, dále mezi zahrádkami, pak Prokopovou ul., Jiráskovou ul. a sestupuje po schodišti naproti
radnici na náměstí Republiky. Pokračuje přes Nové Město okolo dolu Rovnost do údolí Eliášského
potoka a odtud vzhůru k Plešivci.
Na křižovatce v lázních se protíná se žlutou, u radnice se zelenou.
Městem prochází třikrát:- od radnice dolů náměstím, u kaple sv. Anny odbočuje z hlavní silnice vpravo
na Havlíčkovu ulici, tou pokračuje směrem k Popovu (cca 4,5 km - pěkný výhled na Ostrov a Karlovy Vary, v
blízkosti staré památné lípy), pak pokračuje dolů směrem na Horní Žďár a do Ostrova,- od
rozcestníku naproti radnici po schodech vzhůru, přes Šafaříkovu ulici cestou Na Valech ke cvičišti psů,
dále strmým stoupáním do lesní stráně, pak po hřebenové lesní cestě až k hlavní silnici na Boží
Dar,- od rozcestníku v lázních (u autobusových zastávek) ulicí K lanovce, za novostavbami odbočí vpravo
(prudkým stoupáním) do lesa nad bývalou továrnou, v lese nad Suchou se napojí na žlutou směřující ke
Klínovci.
Žluté značení - od rozcestníku v lázních ulicí K lanovce a údolím Klínoveckého potoka, dále k
parkovišti pod stanicí lanové dráhy, odtud vlevo údolím k lyžařským terénům pod Neklidem až na
Boží Dar,- od rozcestníku naproti radnici značí novou naučnou stezku "Jáchymovské peklo".
SPORTOVIŠTĚ VE MĚSTĚ
Aquacentrum Agricola:
* 2 plavecké dráhy 25 m * výřivka * tobogán * dětský bazének * Kneippův chodník * Finská a parní
sauna s odpočívárnou * Občerstvení * Wellness procedury
Půjčovna horských kol
Půjčovna holí pro chůzi Nordic walking včetně nabídky kurzů této chůze
Tenisové kurty
Minigolf

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1118/jachymov/sportovni-aktivity/
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