Rozdział 11 KARLOVY VARY
Mając bazę wypadową w zachodnich Czechach, w uroczym miasteczku Loket, naturalną koleją rzeczy najpierw wyruszyliśmy do najbliższego i najbardziej znanego czeskiego uzdrowiska – Karlowych Warów.

Miasto będące stolicą kraju karlowarskiego leży w Zagłębiu Sokołowskim (od miasta Sokolow,
które jeszcze odwiedzimy), u podnóża wzgórz Lasu Sławkowskiego, u zbiegi rzek: Ohrza i Teplá.
Ohrza (Ohře) jest lewym dopływem Łaby a Teplá prawym dopływem Ohrzy. Ohře to ta sama rzeka,
która wcześniej przepływa przez Loket, opływając zakolem stare miasto z zamkiem.
Karlovy Vary to największe czeskie uzdrowisko i największe miasto spośród trójki miast tworzących
tzw. „Zachodnioczeski Trójkąt Uzdrowiskowy” (Karlowe
Wary, Mariańskie Łaźnie oraz Franciszkowe Łaźnie).
Znaczną część miasta zajmują tereny górskie, znajdujące się
w obrębie Parku Krajobrazowego Lasu Sławkowskiego. W
sąsiedniej miejscowości Březová w 1934 roku na rzece Teplá
zbudowano 40-metrową zaporę wodną i sztuczne jezioro,
które chroni Karlowe Wary przed powodziami.
Do uzdrowiska trafiliśmy w czerwcu 2019 roku. Udało nam
się zaparkować w pobliżu centrum festiwalowego. W Karlovych Varach odbywa się jeden z najbardziej prestiżowych
międzynarodowych festiwali filmowych. Stąd rozpoczęliśmy
nasz spacer po mieście.
Miasto ma bardzo bogatą historię. Przed wyruszeniem w
drogę po zabytkowym centrum warto poznać losy tego miasta.

Osada o nazwie Vary została założona około 1350 roku. Obecną nazwę miejscowość zawdzięcza
królowi czeskiemu i cesarzowi rzymskiemu Karolowi IV, który przebywał tu w 1370 roku i nadał jej
prawa miejskie. Nazwa Karlovy Vary powstała z połączenia imienia cesarza i słowiańskiego określenia gorących źródeł. Miejscowość nie była wówczas zbyt duża. Do tego jeszcze w 1582 roku doszło
do wielkiej powodzi, a w 1604 roku, podczas pożaru, spłonęło 99 spośród 102 istniejących wtedy
budynków. Zniknęła wówczas cała gotycka i renesansowa architektura.

Dopiero po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) Karlowe Wary stały się modne wśród arystokracji
i zaczęły się rozbudowywać. Odbudowane w stylu barokowym miasto spłonęło jednak ponownie
w 1759 roku. Z tych czasów zachował się jedynie kościół Marii Magdaleny. Ale moda na odwiedzanie „badów” spowodowała szybki rozwój
miejscowości. W ciągu XIX stulecia bardzo
szybko rosła liczba osób odwiedzających Karlowe Wary. Wśród odwiedzających miasto najliczniejszą grupę stanowiła szlachta saska, polska
i rosyjska.

Pociągnęło to za sobą olbrzymi boom budowlany,
który całkowicie zmienił
oblicze miasta. Większość
XVIII-wiecznych budynków została zburzona, a na
ich miejscu powstały setki
nowych kamienic i willi,
liczne gmachy publiczne,
domy zdrojowe i kolumnady, tworzące unikatowy
na skalę światową zespół

architektoniczny. Wielki wpływ na wygląd miasta miała spółka Ferdynanda Fellnera i Hermana Helmera, według projektów której powstało 20 ważnych obiektów, jak np.: nowy Grandhotel Pupp, Łaźnie Cesarskie czy Kolumnada Parkowa. Ostateczny wygląd Karlowe Wary uzyskały u schyłku XIX
wieku. To był złoty wiek uzdrowiska. Wtedy też, w XIX stuleciu, miasto przekroczyło wąską dolinę
rzeki Teplá i swą zabudową wkroczyło na zbocza Rudaw. Większość obecnej zabudowy pochodzi
właśnie z tego okresu.

Liczba mieszkańców i odwiedzających
uzdrowisko wyraźnie wzrosła, kiedy w
latach 1870-1871 doprowadzono do
Karlowych Warów kolej. Tarasowa zabudowa - uzdrowisko leży na wzniesieniach sięgających od 370 do 644 m
n.p.m. - nadaje miastu charakterystyczny
krajobraz.
W 1938 roku roku miasto jako część
Kraju Sudeckiego znalazło się w granicach III Rzeszy. Koniec II wojny światowej przyniósł miastu tragiczne wydarzenia. W wyniku trzykrotnych bombardowań przez brytyjskie
lotnictwo w 1944 i 1945 r. całkowicie zniszczone zostały oba dworce kolejowe, a także znaczna
część dzielnicy Rybáře. Tuż po wojnie dokonano wysiedlenia 20 tys. Niemców zamieszkujących
Karlowe Wary (całe miasto miało 50 tys. mieszkańców). Bardzo negatywnie na mieście odbiła się
także nacjonalizacja wszystkich obiektów uzdrowiskowych, sanatoriów, hoteli itd. Dziś odrestaurowane - przy zachowaniu secesyjnego stylu zachwycają swym pięknem.

Prawdziwej atmosfery uzdrowiska można zasmakować spacerując po zabytkowym centrum, w magicznym otoczeniu płynącej tu rzeki Teplá. Do dzbanuszka trzeba nabrać wody z jednego z leczniczych źródeł, a potem spacerować w cieniu eleganckich kolumnad, na przykład Mlýnskej lub Tržní.
Warto zwiedzić budynek Teatru Miejskiego, Cesarskich Łaźni i kościół św. Marii Magdaleny. Niedaleko stąd tryska z ziemi najgorętsze źródło Karlowych Warów – Źródło Vřídlo. Ale trzeba uważać, bo
jest bardzo gorące! Ma niewiarygodną temperaturę 72°C!
Dzień w tym baśniowym mieście można sobie uprzyjemnić wycieczką do jednego z licznych punktów widokowych. Przyjemna
jest na przykład wyprawa kolejką zębatą na wieżę widokową Diana,
skąd roztacza się przepiękny widok na miasto.

Ale cóż byłby wart pobyt w Karlowych Warach bez zabrania stąd
jednego z miejscowych produktów. Chyba najważniejszy jest wspaniały likier ziołowy Becherovka, o którym mówi się, że to trzynaste
źródło Karlowych Warów.
Śródmieście Karlowych
Warów jest w zasadzie podzielone na dwie części starszą położoną w wąskiej dolinie rzeki Teplá, obecnie uzdrowiskowo-turystyczną
oraz młodszą - bo powstałą w 2. połowie XIX w. - na w
miarę płaskim terenie wzdłuż rzeki Ohře, obecnie będąca
centrum gospodarczym i administracyjnym miasta. Położenie tej pierwszej części w dolinie rzeki, powodujące ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego, wymusiło częściową zabudowę górskich stoków. W efekcie spacerując po
centrum miasta można odnieść wrażenie, że jest ono jakby
"zbudowane na kilku poziomach" - znad dachów kamienic
"wyrastają" następne, znad ich dachów kolejne. Sama rzeka
ma olbrzymie znaczenie dla kształtu przestrzennego miasta
zamieniając się w ścisłym centrum w miejski kanał, po obu
brzegach którego biegnie elegancka promenada. Historyczne

centrum Karlowych Warów stanowi jedyny w swoim rodzaju zespół architektoniczny tworzony
przez wielkomiejskie kamienice, wille, domy zdrojowe i kolumnady. Najliczniej reprezentowane są
wszystkie odmiany historyzmu i secesja.

Pierwszą rozprawę o leczeniu kuracyjnym w Karlowych Warach napisał lekarz uzdrowiskowy
Václav Payer w 1522 roku. Oprócz kąpieli proponował pacjentom również
picie wód źródlanych. Balneologię karlowarską znacznie udoskonalił znakomity lekarz David Becher. Przeprowadził pierwsze badania naukowe
wód i w 1764 roku rozpoczął produkcję oraz eksport soli źródlanych. Nawoływał też do umiarkowanego picia wód leczniczych - maksymalnie 400
ml na dzień i zalecał kuracjuszom kąpiele. Od jego nazwiska wzięły swoją
nazwę kubki tzw. becherki z zabawnym dziobkiem, z którymi wczasowicze spacerują po parkach zdrojowych.
Przed I wojną światową Karlowe Wary należały do najczęściej odwiedzanych uzdrowisk w Europie. Karlowe Wary gościły: cara Rosji Piotra Wielkiego, króla Saksonii i Polski Augusta Mocnego, Johanna Wolfganga Goethego (14 razy), Friedricha Schillera (spędził tutaj miodowy miesiąc),
Adama Mickiewicza, Otto von Bismarcka i Mustafę Kemala Atatürka.

Trzykrotnie pojawił się tu Karol Marks, a w ostatnich latach m. in.
Mia Farrow, Gregory Peck i Whoopie Goldberg. Znane z imprez muzycznych miasto niejednokrotnie odwiedzali wybitni kompozytorzy i
muzycy, jak: Bach, Beethoven, Brahms, Liszt, Paganini, Smetana i Dworzak.
Jak głosi legenda, Karlowe Wary założył już w XIV w. Karol IV, król
Czech i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Podobno przypadkiem trafił na tutejsze wyjątkowe źródła, w
czasie polowania na jelenia. Przez stulecia powstawało tu uzdrowisko,
którego sława szybko przekroczyła granice Czech. Stało się ono synonimem elegancji i świadczyło o dobrej pozycji towarzyskiej kuracjuszy. Bywały tu tak znane postacie jak: J.W. Goethe, L. van Beethoven, N. Gogol, N. Paganini, G. Casanova, W. A. Mozart, a także wielu przywódców państw z całego świata. Dzięki odbywającemu się tu, jednemu z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych,
przyjeżdża tu także wiele gwiazd kina światowego.

