
 

 

Mariánské Lázně, to jsou lázeňské parky, nádherná architektura, 
krása všudypřítomné přírody, široká nabídka volnočasových 
aktivit a také slavná minulost. Vychutnejte si město obdařené 
léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou lázní  
z konce 19. století, kterou si zamilovali návštěvníci, umělci, vědci 
a vladaři z celého světa. 

 ▪ Druhé největší lázeňské město ČR s počtem 13 500 obyvatel a 7600 lůžek.
 ▪ Město v nadmořské výšce přes 600 m s unikátním podhorským klimatem.
 ▪ Město, založené na rozsáhlých bažinách v roce 1808, které bylo již roku 1818 

prohlášeno „veřejným lázeňským místem“.
 ▪ Zakladatelé Mariánských Lázní: opat Karel Kašpar Reitenberger, lékař Jan 

Josef Nehr a zahradník Václav Skalník.
 ▪ Místo, v jehož nejbližším okolí vyvěrá přes 100 minerálních pramenů a ve 

městě samotném kolem 40.
 ▪ Město, které patří mezi šestnáct evropských lázeňských měst, která usilují  

o zapsání do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
 ▪ Architektonický skvost, kde vedle novorenesanční architektury nalezneme 

prvky novoklasicismu, novobaroka nebo secese.
 ▪ Lázně, které navštívily tak slavné osobnosti jako Johann Wolfgang Goethe, 

anglický král Edward VII., císař František Josef I, Fryderyk Chopin, Gustav 
Mahler, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Rudyard Kipling, Mark Twain, 
Thomas Alva Edison, Pierre de Coubertin a další.

 ▪ Místo s nejdelší kolonádou v ČR (180 m) a slavnou Zpívající fontánou.
 ▪ Místo, kde sídlí Západočeský symfonický orchestr, nejstarší symfonický 

orchestr v českých zemích a jeden z nejstarších ve střední Evropě. 
 ▪ Město, kde si můžete zahrát golf na nejstarším golfovém hřišti v ČR.

S E Z N A M T E  S E …

„Procestoval jsem celou Indii, Ceylon, všechna lázeňská 
města Evropy, ale nikde na světě mne nechytla u srdce poezie 

nádherné přírody tak jako zde v Mariánských Lázních.“
Edward VII, anglický král

N E J Z N Á M Ě J Š Í  M Í S T A
Zpívající fontána 10

49.9765914N, 12.7061642E | www.marianskelazne.cz
Zpívající Fontána byla vybudována v letech 1982 až 1986 na základě výtvarného 
návrhu akademického architekta Pavla Mikšíka. Autorem první hudební skladby 
„Hudba pro fontánu“ je hudební skladatel Petr Hapka. Zpívající fontána hraje 
denně od 7.00 do 19.00 každou lichou hodinu, ve 21.00 a 22.00 hodin včetně 
projekce s barevným osvětlením. Slavnostní zahájení provozu je vždy 30. dubna ve 
21.00 hodin a ukončení na přelomu října a listopadu.

Hlavní kolonáda 11

49.9773350N, 12.7066111E | www.marianskelazne.cz
Nebo také Kolonáda Maxima Gorkého je novobarokní stavbou, kterou nechal 
postavit v letech 1888–1889 opat kláštera Teplá místním stavitelem Johannem 
Koenigem podle projektů vídeňských architektů Miksche a Niedzielského. Tvoří ji 
litinová konstrukce, která byla vyrobena v blanenských strojírnách a její rozměry 
(119 x 12 m) ji činí nejdelší stavbou tohoto typu v ČR.

Park Boheminium 1

49.9710153N, 12.7206156E | www.parkboheminium.cz
V přírodní scenérii parku je zde zasazeno na šest desítek dokonalých modelů  
(v měřítku 1:25) významných stavebních a technických památek České republiky. 
Hrad Karlštejn, rozhledna Ještěd, zámek Červená Lhota, ratibořické Staré Bělidlo 
nebo železniční muzeum v Lužné na jednom místě.

V Í T E ,  Ž E …
 ▪ Fresky na stropě slavné Kolonády 11  byly vytvořeny akademickým malířem 

Josefem Vyleťalem během rekonstrukce v roce 1979 a tak zde v krásné 
výzdobě můžete nalézt i několik vznášejících se kosmonautů.

 ▪ V roce 1904 se Edward VII. v Mariánských Lázních sešel s rakouským císařem 
Františkem Josefem I. – tuto událost připomíná Sousoší monarchů 1 .

 ▪ Ambrožovy prameny 4  jsou přezdívané Prameny lásky. Říká se, že pitím 
tohoto pramene děvčatům zčervenala líčka a muži omládli.

Mariánské Lázně, to jsou lázeňské parky, nádherná architektura, 
krása všudypřítomné přírody, široká nabídka volnočasových 
aktivit a také slavná minulost. Vychutnejte si město obdařené 
léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou lázní  
z konce 19. století, kterou si zamilovali návštěvníci, umělci, vědci 
a vladaři z celého světa. 

 Nejvýznamější prameny
Křížový pramen 12

49.9779856N, 12.7066075E
Využívá se u onemocnění zažívacího ústrojí a alergických onemocnění souvisejících 
s poruchami zažívání. Silně mineralizovaný s projímavým účinkem.

Ferdinandův pramen 2

49.9623200N, 12.7072600E
Je vhodný pro léčbu nemocí zažívacího ústrojí a metabolismu. Výrazně slaná chuť, 
silně mineralizovaný.

Ambrožovy prameny 4

49.9748000N, 12.7078000E
Slabě mineralizovaný pramen s vysokým obsahem železa, využíván u některých 
forem chudokrevnosti a při léčbě urologických onemocnění.

Karolínin pramen 9

49.9756447N, 12.7073169E
Obsahuje vyšší množství hořčíku a využívá se při léčbě urologických onemocnění  
a při léčbě ledvinových kamenů.

Lesní pramen 3

49.9794747N, 12.7006378E
Vhodný pro léčbu různých onemocnění trávicího ústrojí, horních cest dýchacích 
nebo k léčbě některých urologických chorob.

Rudolfův pramen 9  4

49.9754367N, 12.7068742E
Přírodní kyselka s vysokým obsahem vápníku, která se používá u chorob ledvin  
a močových cest, má protizánětlivé účinky a užívá se při zánětech močových cest.
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V Í T E ,  Ž E …
 ▪ V Mariánských Lázních stávala také Synagoga na Hlavní třídě vedle domu 

Mars. Padla za oběť Křišťálové noci v listopadu 1938. 
 ▪ Johann Wolfgang von Goethe navštívil Mariánské Lázně třikrát. V roce 1823 zde 

prožil svůj milostný román s mladou šlechtičnou Ulrikou von Levetzow a pobýval 
v domě „ U Zlatého hroznu“, kde se nyní nachází Městské muzeum 8 .

 ▪ Zatímco v Praze byl v roce 1868 pokládán základní kámen Národní divadla, 
v Mariánských Lázních právě otevíraly vlastní Městské divadlo 11 .

R Á D I  S E  P RO C H Á Z Í T E  K R Á S N O U  P Ř Í RO D O U ? 
 ▪ Rozhledna Hamelika 16 , 20 m vysoká rozhledna zaujme podobou romantické 

rozvaliny. Stojí v nadmořské výšce 722 m, na vrchu Hamelika.
 ▪ Mecséryho vyhlídka se nachází na plošině nad balvanitým skalním výchozem 

u hotelu Royal a skýtá asi nejhezčí výhled na město.
 ▪ Kolonáda Ferdinandova 2  pramene se nalézá v Úšovickém parku.  Najdete 

tu nejstarší minerální pramen pojmenovaný po králi Ferdinandovi I.
 ▪ Židovský hřbitov u silnice směr Velká Hleďsebe byl založen roku 1875, mimo 

jiné je zde pochován německý filozof a antifašista prof. dr. Theodor Lessing, 
zastřelený nacisty v Mariánských Lázních 30. srpna 1933.

 ▪ Geologický park, naučná stezka zaměřená na geologii a geobotaniku. Téměř 
1,5 km lesních pěšin s ukázkami hornin z celého Slavkovského lesa.

 ▪ Vyhlídka královny Karoly, vyhlídkový pavilon, který byl postaven v roce 1875 
ve svahu mezi Lesním pramenem a městským hřbitovem.

Mariánské Lázně, to jsou lázeňské parky, nádherná architektura, 
krása všudypřítomné přírody, široká nabídka volnočasových 
aktivit a také slavná minulost. Vychutnejte si město obdařené 
léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou lázní  
z konce 19. století, kterou si zamilovali návštěvníci, umělci, vědci 
a vladaři z celého světa. 

 Církevní památky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 8

Goethovo nám. 110/31| www.farnostml.cz
Římskokatolický děkanský kostel byl postaven v letech 1844–1848  
v historizujícím novobyzantském slohu.

Pravoslavný kostel svatého Vladimíra 5

Ruská 347/9| kostelml.cz
Interiéru dominuje bohatý majolikový ikonostas, vyrobený původně v Kuzněcovu  
u Tveru pro Světovou výstavu v Paříži roku 1900. 

Evangelický kostel 6

Mírové nám. 90/7
Kostel byl postaven pro evangelické lázeňské hosty v letech 1853–1857 z veřejné 
sbírky německých evangelíků a za přispění pruského krále Bedřicha Viléma IV.

Anglikánský kostel 7

Ruská 98/5
Anglikánský kostel je dílem londýnského architekta Williama Burgese, podle 
jehož plánů byl postaven zdejším stavitelem Friedrichem Zicklerem v roce 1879. 

Mariánské Lázně, to jsou lázeňské parky, nádherná architektura, 
krása všudypřítomné přírody, široká nabídka volnočasových 
aktivit a také slavná minulost. Vychutnejte si město obdařené 
léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou lázní  
z konce 19. století, kterou si zamilovali návštěvníci, umělci, vědci 
a vladaři z celého světa. 

 Muzea
Městské muzeum 8

Goethovo náměstí 11 | www.muzeum-ml.cz
Muzeum je umístěno v nejstarším dochovaném domě historické části města. 
Naleznete zde expozice věnované historii města a regionu, J. W. Goethemu, 
slavným návštěvníkům města, balneologii, ale také je zde každý měsíc k vidění 
nová výstava.

Památník Fryderyka Chopina 9

Hlavní 47| www.chopinfestival.cz
Památník Fryderyka Chopina je umístěn ve II. patře domu Chopin, kde také slavný 
skladatel pobýval. V první části výstavy jsou soustředěny exponáty a informace  
o životě Fryderyka Chopina, jeho pobytu v Čechách, o rodině Wodzinských.

Dům přírody Slavkovského lesa 10

Kladská 9 |www.dumprirody.cz
Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské přibližuje návštěvníkům přírodní  
i kulturní zajímavosti a cennosti zdejší CHKO.

 Kultura
Západočeský symfonický orchestr
Hlavní 47 | zso.cz
Vznik orchestru se datuje r. 1821 a tak je spjat s lázněmi již od svého počátku. ZSO 
pořádá pravidelné páteční koncerty ve Společenském domě Casino 3  a během 
sezóny si jej můžete poslechnout v rámci kolonádních koncertů.

Městské divadlo 11  
Třebízského 106/1 | www.kisml.cz
Městské divadlo opírá svou existenci o téměř 150ti letou tradici. Svým příznivcům 
nabízí možnost setkávat se s divadelními soubory a herci i s význačnými hudebníky 
nadžánrové i klasické hudby z celé republiky a zahraničí.

Kino Slavia 12

Nerudova 437/2 | www.kinoslavia.cz
Kino prošlo rozsáhlou modernizací a tak si zde můžete vychutnat jak filmové 
blockbustry ve 3D, tak klasiku s brilantním zvukem Dolby Surround 7.1.

K A Ž D O RO Č N Í  A KC E
 ▪ Slavnostní zahájení Zpívající fontány, jarní otevírání provozu fontány po 

zimní přestávce se koná vždy 30.4. od 21.00. www.marianskelazne.cz
 ▪ Zahájení lázeňské sezóny, tradiční městské slavnosti s bohatým programem, 

svěcením pramenů probíhají druhý květnový víkend. www.marianskelazne.cz
 ▪ Jazzové lázně, hudební festival, který koncem června přináší jazzové koncerty 

na lázeňskou kolonádu. www.jazzove-lazne.cz
 ▪ Chopinův festival, mezinárodně uznávaný festival klasické hudby probíhá 

každoročně v srpnu. www.chopinfestival.cz
 ▪ Marienbad Film Festival, filmový festival na konci prázdnin určený nejen 

filmovým odborníkům, ale i široké veřejnosti. www.marienbadfilmfestival.com
 ▪ Mariánský podzim je událost, která vždy třetí víkend v září rozzáří celé město 

tancem a zpěvem. www.marjanek.com
 ▪ Mariánskolázeňský vánoční trh naplní druhý adventní víkend Kolonádu 

vánoční atmosférou, pohodou a kulturou. www.marianskelazne.cz

 Nejen pro děti
Přírodní park u Prelátova pramene 13

49.9587561N, 12.7171436E | www.smsml.cz
„Hravý pramen“ nabízí vyžití především pro děti. Můžete si zde vyzkoušet opičí 
dráhu nebo prolézačky, opéct buřty a samozřejmě ochutnat Prelátův pramen.

Kabinková lanová dráha 14

49.9738247N, 12.7136389E | www.snowhill.cz/marianky/
Během zimy slouží lanovka především lyžařům, přes letní sezónu vozí návštěvníky 
k hotelu Krakonoš, kde se nachází park Boheminium, Sochařský pohádkový ráj, 
dančí obora a jezdecký areál.

Městský bazén 15

Tyršova 617/6 | www.smsml.cz
Krytý plavecký bazén návštěvníkům nabízí plavecký bazén 25 metrů a dětský 
bazén. Dále lze využít ohřívárnu, vířivky, kadeřnictví, masáže a občersvení.

Turistický vláček 17

Masarykova 626/1 | www.autobusy-kv.cz
Vyhlídkový vláček jezdí od jara do podzimu. Začátek trasy je u cestovní kanceláře 
Cup Vital, zde také můžete zakoupit jízdenky. Celá trasa trvá cca 30 min. 

Koupaliště Lido 18

Na Vyhlídce 56/10, Hamrníky | www.badlido.com
Koupaliště leží cca 2 km od centra města přímo uprostřed lesů. K dispozici je 
půjčovna loděk, šlapadel a badmintonu, stolní tenis, nohejbalové a volejbalové 
hřiště, kurty pro plážový volejbal, atd.

kalendar.marianskelazne.cz
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě
 Malý průvodce městem

 ▪ základní informace
 ▪ tipy na výlet
 ▪ mapa centra 

www.marianskelazne.cz

P RO H L Í D KOV Á  T R A S A  1, 2 k m  |  c c a  1  h o d .
 Sousoší monarchů
 Hotel Nové Lázně
 Společenský dům Casino
 Ambrožovy prameny
 Centrální Lázně
 Maria Spa

 Goethovo náměstí 
 Kostel nanebevzetí Panny Marie
 Kolonáda Karolinina pramene
 Zpívající fontána
 Novobarokní kolonáda
 Pavilon Křižového pramene

Stáhněte si aplikaci SmartGuide do svého chytrého mobilu  
a projděte si celou trasu bod po bodu včetně mapy a komentáře.
Spustí se sama, když přijdete na zajímavé místo; o každém Vám 
řekne to nejzajímavější; po stažení funguje i bez připojení.

 Tipy na výlet
Kladská 10

50.0257197N, 12.6691858E
Necelých 9 km severně od Mariánských Lázní se nachází jedno z nejkrásnějších 
míst na Chebsku, rybník a lovecký zámeček Kladská v centru nejcennějšího území 
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Kolem romantické vodní plochy vede 
1,5 km dlouhá naučná stezka národní přírodní rezervací Kladské rašeliny.

Státní zámek Kynžvart 19

Zámek 347, 354 91 Lázně Kynžvart | www.zamek-kynzvart.eu
Klasicistní letní sídlo rakouského kancléře von Metternicha se nachází cca 2 km 
pod městečkem uprostřed jednoho z největších anglických zámeckých parků ČR. 
Zámek skrývá mnoho různých historických pokladů včetně cenných sbírek a jedné 
z nejcennějších zámeckých knihoven v Čechách. 

Klášter premonstrátů Teplá 20

Teplá 1, 364 61 Teplá |www.klastertepla.cz
Klášter premonstrátů v Teplé byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou, 
českým šlechticem. Současná podoba je výsledkem pozdně barokní přestavby 
na přelomu 17. a 18. století. Svým návštěvníkům nabízí prohlídku knihovny 
a exponátů sbírek nebo prohlídku nově zrekonstruovaného jižního křídla, tzv. 
Hroznatovy akademie.

Infocentrum města Mariánské Lázně 9

Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01 
info@marianskelazne.cz |+420 354 622 474 | www.kisml.cz 
Provozní doba:
březen – říjen denně 9.00 – 19.00 
listopad – únor denně 9.00 – 18.00
Služby infocentra: průvodcovské služby, předprodej vstupenek, prodej 
upomínkových předmětů, ubytování, tax free refund

Doprava
Je provozována trolejbusovou a autobusovou dopravou. Jízdné se platí mincemi 
u řidiče nebo bezkontaktní kartou v terminálu u řidiče. Pokladna přijímá pouze 
mince 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč a přeplatek nevrací.

V hotovosti u řidiče Kartou v terminálu u řidiče 

Jednotlivé jízdné 20,- 12,-

Děti od 6 do 15 let 10,- 6,-

Zavazadlo, pes, lyže 10,- 6,-

Více o tarifech a jízdní řády naleznete na www.mdml.cz

Parkování
V centru lze nejvýhodněji zaparkovat v Parkovacím domě. Parkoviště je hlídané 
cena: 1 hod. / 20,- Kč nebo 1 den / 120,- Kč.
Více o parkování na www.zaparkujauto.cz

Ubytování
Rádi Vám pomůžeme s hledáním ubytování na tel.: +420 354 622 474 nebo 
využijte rezervačního portálu: www.marianskelazne.cz/ubytovani.

Našli jste neaktuální údaj nebo zde nějaké zásadní informace chybí? 
Napište nám na e-mail: info@marianskelazne.cz.

Vydalo: Infocentrum města Mariánské Lázně | KIS Mariánské Lázně s.r.o., 
 Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01 v roce 2017
Foto: Z. Král, V. Simeonová, A. Piptová, J. Vohnout, O. Staněk, K. Nykles, L. Podhorský, P. Lněnička, J. Jonák,  
použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.
Zpracoval: Jakub Vohnout

 ▪ Plzeň 75,9 km
 ▪ Praha 171 km
 ▪ Brno 373 km

 ▪ Norimberk 183 km
 ▪ Mnichov 268 km
 ▪ Frankfurt 395 km

 ▪ Berlín  410 km
 ▪ Vídeň 498 km
 ▪ Budapešť 570 km
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Tento projekt je realizován za finanční podpory Karlovarského kraje.
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