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Obnova areálu Svatý Linhart  
u Karlových Varů
Pavel Reiser, Karlovy Vary

V  karlovarských lesích, které jsou v  podstatě 
téměř celé nedílnou součástí CHKO Slavkovský 
les, se nachází řada zajímavých přírodních prv-
ků. Svoji roli na oblibě tohoto koutu přírody jistě 
sehrává i skutečnost, že od dob Davida Beche-
ra a  pak zvláště za  romantismu, se místní lesy 
staly neodmyslitelnou součástí lázní. K podpoře 
léčebných procedur začali lékaři doporučovat 
pohyb, mimo jiné i  procházky, nejlépe v  lesích 
nad městem.
Jedním z  dříve často vyhledávaných výletních 
míst bývala lesní kavárna Svatý Linhart stojící 
na cestě k zaniklé osadě Obora s ruinou kostela 
sv. Linharta. V  posledních desetiletích však ka-
várna chátrala a nezodpovědným nájemcům se ji 
podařilo téměř zničit. Vhodnějšího provozovatele 
se Městu Karlovy Vary stále nedařilo najít, a  tak 
opuštěnému objektu málem hrozil zánik.   Lá-
zeňské lesy Karlovy Vary, které spravují okolní 
přírodní zázemí, nabídly z  iniciativy svého ředi-
tele Ing. Evžena Krejčího řešení s využitím dotací 
v rámci přeshraničního projektu „Příroda spojuje“. 
Projekt se sice rodil složitě a v časové tísni, ale 
díky celé řadě příznivých okolností a nezměrnému 
úsilí vůdčí osobnosti projektu, se podařilo celou 
akci, včetně drobných změn za pochodu, dotáh-
nout ještě letos do konce první etapy.

V  říjnu roku 2013 byla opravená lesní kavárna 
znovu slavnostně otevřena. Změnilo se však vy-
užití budovy. V  rámci projektu „Příroda spojuje“ 
zde vznikl vzdělávací areál zaměřený na  životní 
prostředí. Finanční prostředky se podařilo získat 
z operačního programu příhraniční spolupráce Cíl 
3 ve výši 849 536 EUR, tedy 85 % z celé část-
ky. Město Karlovy Vary projekt podpořilo část-
kou ve  výši 15  % z  celkového rozpočtu. Velké 
poděkování patří představitelům města, v  čele 
s primátorem Ing. Petrem Kulhánkem, a to přede-
vším za vstřícnost při nelehkých jednáních zvláště 
v začátcích projektu, kdy bylo potřeba překonat 
mnohé pochybnosti a obavy.
Díky projektu získaly Karlovy Vary a CHKO Slav-
kovský les i  nové spojení s  Přírodním parkem 
ve  Smrčinách. Záhy zahájená společná setká-
ní na  obou stranách hranice vedla k  poznávání 
místních přírodních zajímavostí a  krás. Mezitím 
rychle pokračovala rekonstrukce objektu, jehož 
historický název “Svatý Linhart” zůstal zachován. 
Z dotačního titulu se pak hradila i  stavba blízké 
pozorovací věže a dvou lávek v rámci nově vzni-
kající obory.
Bavorský partner (obec Mehlmeisel) využil dotač-
ní prostředky podobně jako karlovarské lázeň-
ské lesy. Rozšířil již stávající oboru u Waldhausu 

 Opravený areál Svatého Linharta v říjnu 2013.
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(Lesovna), a  to včetně zázemí. Nově zde vznikla 
i obora pro rysy.
Od zahájení společného projektu (1. 3. 2012) již 
uplynul více než rok. První nápady a  myšlenky 
se však rodily už v roce 2010. Intenzivní přípravy 
na akci a shromažďování příslušných dokumentů 
začalo v  roce následujícím. Projekt byl oficiálně 
ukončen 31. 12. 2013, ale nastartovaná spoluprá-
ce bude pokračovat dál.
V praxi to pro všechny partnery na obou stranách 
hranice například znamená, že se brzy uspořádá 
několik seminářů a sympozií zaměřených na po-
znávání místních přírodních krás, na  ochranu 
životního prostředí a na environmentální výcho-
vu. Velkou oblibu si už mezitím získaly lesní vy-
cházky s průvodci a se simultánně tlumočeným 
výkladem.
A jak se k Linhartu dostanete?
V  podstatě mnoha způsoby. Nejsnazší je to au-
tem. Po  silnici číslo 20 (z Doubí směr na Plzeň) 
přijedete k  zastávce vlaků Březová na  trati Kar-
lovy Vary – Mariánské Lázně. Zde odbočíte do-
leva a brzy dojedete k parkovišti u areálu Svatý 
Linhart. Zde pak můžete kromě jiného navštívit 
i lanové centrum, které s bývalou restaurací bez-
prostředně sousedí.
Vlakem a  pěšky: Vystoupíte na  zastávce Březo-
vá na výše zmíněné trati a pěšky zamíříte do lesa 
po asfaltové komunikaci (Sovova stezka). Některé 
spoje staví také v  Doubí, cesta pěšky (viz dále) 
lázeňskými lesy je však o něco málo delší.
Karlovarskou městskou hromadnou dopravou 
a pěšky: Nasednete na autobus číslo 6 směr Dou-
bí. Vystoupit můžete na zastávce Svatošská. Pak 
musíte přejít přes silnici a dál pokračujete v cestě 
ulicemi U jezírka, Garibaldiho a K Linhartu. Na tu 
navazuje lesní cesta (Doubská) a  na  křižovat-
ce u stejnojmenné chaty pak odbočíte na cestu 
Tuhnickou směrem do kopce. K Linhartu se po-
hodlnou chůzí dostanete za  cca 25 minut. Zku-
šení poutníci pak ještě najdou celou řadu dalších 
variant cesty, včetně mnoha zkratek, popřípa-
dě využijí tradiční turistické trasy (modrá a další 
navazující) a  vycházkové cesty lázeňskými lesy 
z centra Karlových Varů podle orientačních plánů, 
které jsou k dispozici na tabulích i v tištěné formě.
Co na Linhartu najdete?
Hlavní budova areálu je připravena pro setkávání 
zájmových skupin, zejména lesníků, přírodovědců 

apod. Navazuje na  objekt s  místností pro pořá-
dání tématických výstav. U prostranství za letním 
altánem je vyhlídková věž pro pozorování jelení 
zvěře. V prostoru mezi Svatým Linhartem a  roz-
cestím u  Fibichovy chaty pak najdeme druhý 
oplocený sektor – oboru s daňčí zvěří. Zde nad 
Lučními rybníky vede 475  m dlouhá pozorovací 
lávka na sloupech. Její odbočka v délce 29,5 m 
má plošinu na  břehu rybníka. Po  Doubské ces-
tě pak lze dojít ke  třetí oplocené části obory 
s  chovem černé zvěře a  s  druhou pozorovací 
lávkou dlouhou 185 m. Vychází na Sovovu stez-
ku ve vzdálenosti cca 1 km od Svatého Linhartu. 
U  stezky, která je pohodlnou asfaltovanou lesní 
cestou, jsou informační tabule sedmi institucí po-
dílejících se na projektu přeshraniční spolupráce 
“Příroda spojuje”.

 Altán, který je součástí lávky nad oborou u Fibi-
chovy chaty.

	Lávka nad Lučními rybníky. Všechny fotografie 
Stanislav Wieser.


