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Cyklus přednášek a webinářů Institutu lázeňství  
a balneologie
Institut lázeňství a balneologie v Karlových Varech uspořádal v posledních týd-
nech již dva webináře týkající se profilu lázeňského hosta. To ale není všechno. 
Institut připravil celou řadu přednášek, které lze sledovat online a to i zpětně.
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Můžete se tak těšit například na 
přednášku o zřídelní sedimentaci 
v Karlových Varech, klimatoterapii, 
lázeňské léčbě a regeneraci po 
prodělané infekci covid-19 a řadu 
dalších zajímavých témat. Přehled 
akcí najdete na webu institutu www.i-
lab.cz/kalendar_akci. Pokud nějakou 
přednášku či webinář nestihnete, 
nevadí. Záznam ze všech akcí najdete 
na YouTube kanálu Institutu lázeňství 
a balneologie. 
Prezentace z webinářů najdete na 
stránkách www.spadata.cz nebo přes 

přímý odkaz Přednášky a webináře 
Archivy - informační server lázeňství 
a balneologie  
Institut lázeňství a balneologie je 
veřejná výzkumná instituce zřízená 
v roce 2019 Karlovarským krajem. 
Cílem instituce je obnovit v České 
republice výzkum v oblasti lázeňství 
a balneologie. Výzkumné projekty 
se soustředí zejména na zkoumání 
objektivních účinků lázeňské léčby 
na lidský organismus a výzkum 
přírodních léčivých zdrojů.

Dotační programy  
Karlovarského kraje  
pro rok 2021
Karlovarský kraj pravidelně vyhlašuje 
dotační programy v řadě oblastí. Také 
letos mohou zájemci o dotaci na své 
projekty žádat prostřednictvím elek-
tronického formuláře na stránkách 
kraje.

Na uvedených stránkách najdete 
veškeré informace, návody, odpovědi 
na nejčastější otázky, a hlavně termíny 
podávání žádostí. Každý jednotlivý 
program má totiž stanoveny vlastní 
termíny přijímání a odesílání žádostí. 
V rámci podpory aktivit v oblasti 
cestovního ruchu lze žádosti podávat 
od 4. do 11. března 2021 elektronicky 
a následně od 12. do 25. března 2021 
v listinné podobě. Pokud však máte 
platný elektronický podpis, nově 
nemusíte žádost tisknout a doručovat 
na krajský úřad. Okamžikem odeslání 
elektronické žádosti v dotačním 
systému podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem a doplněné 
o veškeré přílohy v elektronické podobě 
splní žadatel všechny podmínky pro 
řádné podání žádosti o dotaci.

Elektronický formulář naleznete ZDE
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https://bit.ly/3kpNokK
http://www.spadata.cz
https://spadata.cz/kategorie/prednasky-webinare/
https://spadata.cz/kategorie/prednasky-webinare/
https://spadata.cz/kategorie/prednasky-webinare/
http://programy.kr-karlovarsky.cz/.
http://www.marianskelazne.cz
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Získají Mariánské Lázně statut klimatických lázní? 
Tento úkol si stanovilo nové vedení Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu
19. ledna se konalo jednání nově jmenovaného představenstva Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu, na kte-
rém byl zvolen jeho nový předseda. Stal se jím Karel Kalivoda, generální ředitel skupiny Ensana Health Spa Hotels 
v České republice.

Nové představenstvo má v úmyslu 
zachovat základní principy fungová-
ní organizace. Podle Kalivody půjde 
i nadále o nepolitickou strukturu, ve 
které jsou široce zastoupeni podni-
katelé v oblasti mariánskolázeňského 
cestovního ruchu. Asociace chce aktiv-
ně spolupracovat s městem na obnově 
infrastruktury tak, aby vznikl komfort-
ní prostor pro rozvoj lázeňství a ces-
tovního ruchu. Obě jmenované oblasti 
navíc těžce zasáhla bezprecedentní si-
tuace v podobě celosvětové pandemie, 
což motivaci pro spolupráci ještě více 
zdůrazňuje. 
Sdružení je také připraveno aktivně 
spolupracovat s místními agenturami 
KIS Mariánské Lázně a regionální or-
ganizací Živý kraj při propagaci lázní 
jak v zahraničí, tak v České republice. 
Společně budou usilovat o to, aby co 
nejdříve obnovili cestovní ruch v de-
stinaci Mariánské Lázně a přilákali co 
nejvíce hostů a turistů.

V rámci nastíněné spolupráce si aso-
ciace stanovila konkrétní cíl: Mari-
ánské Lázně musí získat lázeňský 
statut klimatických lázní. Kalivoda je 
přesvědčen, že po krizi spojené s co-
vid-19, mnozí přehodnotí svůj pří-
stup ke zdraví, k nutnosti pravidelné 
preventivní péče o svůj organizmus 
a k posilování imunitního systému. 
Pozitivní vliv na zdraví se stane vý-
znamným kritériem při výběru dovo-
lené pro všechny věkové generace.
V nových podmínkách proto může 
mít takový statut pro Mariánské Láz-
ně velký význam, navíc podpořený 
tím, že díky své jedinečné architektu-
ře by město mělo být v nejbližší době 
spolu s dalšími špičkovými lázeňský-
mi městy Evropy zapsáno na seznam 
světového dědictví UNESCO. Lázeň-
ský statut “klimatické lázně” bude jas-
ným důkazem, že čistota i parametry 
kvality ovzduší v Mariánských Láz-
ních mají unikátní ozdravnou funkci.

Podle Karla Kalivody již tuto myšlenku 
podpořilo vedení města a kraje, i Čes-
ký inspektorát lázní a zřídel. Udělení 
statutu klimatických lázní lze, po ab-
solvování náročného procesu sledová-
ní a vyhodnocení kvality ovzduší, oče-
kávat v roce 2022.
Asociace byla založena v roce 2013 
a v jejím čele stál Radek Šnajdr, ředitel 
hotelu Olympia, který letos změnil své 
působiště a stal se ředitelem marián-
skolázeňského hotelu Silva. Asociace 
má v současné době celkem 39 čle-
nů. Většinu z nich tvoří mariánskolá-
zeňské hotely. Nově představenstvo 
asociace si dalo jako jeden z hlavních 
cílů letošního roku reprezentovat 75% 
ubytovací kapacity Mariánských Lázní.

web: http://marienbadtourism.com/

http://marienbadtourism.com/
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Výsledky průzkumu Lokální destinační agentury KIS Mariánské Lázně
Lokální destinační agentura KIS Mariánské Lázně provedla v lednu krátký průzkum mezi zástupci hoteliérů s cílem 
zjistit, jak se připravovaná komunikační strategie pro rok 2021 shoduje s plány, představami a potřebami poskytova-
telů služeb ve městě.

Podle průzkumu, který ředitelka KIS 
představila na zasedání komise pro 
lázeňství a cestovní ruch, plánuje vět-
šina hotelů otevřít v nové sezóně, jak-
mile se taková příležitost naskytne, 
přičemž 22,7% chce otevřít v březnu, 
9,1% v dubnu a 13,6% plánuje otevře-
ní na květen.
Prakticky všichni hoteliéři uvedli, že 
jsou připraveni zprovoznit hotely na 
plnou kapacitu po sedm dní v týdnu. 
Nikdo nepřišel s návrhem, aby by se 
hotely otevřely pouze na prodloužené 
víkendy, tak jak o tom uvažovala část 
hoteliérů na podzim roku 2020.
Z průzkumu vyplynulo, že 32% hotelů 
je připraveno poskytovat hostům uby-
tování a wellness služby, 23% hotelů 
bude poskytovat ubytování a léčebné 
procedury, což předpokládá, že mezi 

zaměstnanci musí mít kvalifikovaný 
zdravotnický personál, 23% bude 
poskytovat ubytování a k němu lé-
čebné procedury v partnerském 
hotelu a pouze 13,6% bude nabízet 
výhradně ubytovací služby.
Většina hotelů očekává, že jejich 
služby v letošní sezóně využije růz-
norodá skladba návštěvníků. Napří-
klad 37 % hotelů očekává příjezd 
tradičních lázeňských hostů, 59 % 
věří, že mezi hosty budou zástupci 
takzvané skupiny „forever young“, 
tedy lidí středního a staršího věku 
žijících aktivním životním stylem, 
kteří milují sport a dokáží ocenit vy-
soce kvalitní služby; 81,8 % očekává, 
že mezi jejich hosty budou milovníci 
samotné lokality Mariánských Lázní 
a milovníci romantického cestování 

a 63 % počítá s vyznavači zdravého ži-
votního stylu.
Až 76 % hoteliérů je smířena s tím, že 
své služby a vybavení přizpůsobí nové 
klientele, zejména rodinám s dětmi. 
Největší hotelový řetězec ve městě je 
dokonce připraven rezervovat jeden 
ze svých hotelů pouze této cílové sku-
pině. Rodiny s dětmi by rádo přivítalo 
více než 60 % hoteliérů. 
Většina hotelů propaguje své služby 
po celé České republice, 23% se sou-
středí na Středočeský kraj a Prahu.
Nová komunikační strategie města za-
měřená na přilákání českých návštěv-
níků je naplánována od března do pro-
since s tím, že se bude přizpůsobovat 
aktuální situaci a vládním nařízením 
a bude zohledňovat údaje získané 
v uvedeném průzkumu.
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Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města  
Mariánské Lázně v roce 2020
Podle údajů Českého statistického 
úřadu přijelo v roce 2020 do Mari-
ánských Lázní 146 554 hostů, z toho 
112 708 hostů bydlelo v lázeňských 
zařízeních. Průměrná délka pobytu 
v Mariánských Lázních byla 4,5 noci, 
u lázeňských zařízení 5,1 nocí. Čes-
kých hostů přijelo 60 %, zahraničních 
40 % z celkového počtu.

Mezi zahraničními hosty dominuje 
Německo (30 %), následováno Rus-
kem (2,3 %), Slovenskem (1,1 %), 
Tchaj-wanem (0,9 %) a Rakouskem 
(0,8 %). Další národnosti, které se 
stabilně objevují ve statistikách, jsou 
Polsko, Ukrajina, Francie, Nizozem-
sko, Švýcarsko, Čína a Spojené králov-
ství. Zcela za loňský rok chybí Izrael 
a USA a nově se do první desítky do-
stala Itálie a Rumunsko. 

Rok 2019 a 2020 asi nemá cenu 
srovnávat – pandemie koronavi-
ru převrátila cestovní ruch naruby. 
Počet příjezdů v loňském roce od-
povídá příjezdům roku 2005. Přije-
lo o 50 % méně hostů než v před-
chozím roce a zcela se otočil poměr 
českých a zahraničních turistů. Ač-
koliv příjezdy českých návštěvníků 
jsou díky letní sezóně téměř stejné, 
nenávratné škody jsou v příjezdech 
zahraničních hostů, kde máme pro-
pad 70 %. 
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Návštěvnost města Mariánské Lázně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se pod-
le údajů ČSÚ v Mariánských Lázních 
ubytovalo 9 634 hostů, což je nejhorší 
výsledek za posledních 20 let. V před-
chozím roce 2019 se během posled-
ních měsíců roku ubytovalo v Mari-
ánských Lázních o 87 % hostů více 
(74 653).  Průměrná délka pobytu se 
meziročně zvýšila o příjemných 33 % 
ze 4,6 na 6,2 noci.

Rapidní pokles návštěvnosti eviduje-
me jak u českých hostů (-37 %) tak 
i u zahraničních (-98 %). Čeští ná-
vštěníci však zůstávali déle a zvýšili 
meziročně počet přespání z necelých 
čtyř nocí na skoro šest a půl noci. Za-
hraniční hosté přespali místo pěti čty-
ři a půl noci. V případě lázeňských za-
řízení činila průměrná délka pobytu 
7 nocí u rezidentů a 5 nocí u cizinců. 
Zahraničních hostů přijelo ve čtvrtém 
čtvrtletí 1013. Z toho téměř polovi-
nu tvořili Němci, následováni Slová-
ky, Rakušany, Nizozemci a Francouzi. 
Z první desítky zcela zmizely Čína, 
Tchaj-wan a Izrael, za to se objevili 
Italové a Rumuni. Ukrajina a Rusko 
byly zastoupeny v řádu pouhých desí-
tek hostů.
V Mariánských Lázních se ubytova-
lo 8 621 Čechů (z toho 6 881 v lá-
zeňských zařízeních) a strávili zde 
průměrně 6,4 resp. 7,2 noci. Cizinců 
přijelo 1 013 a zůstali zde průměrně 
4,5 resp. 4,9 nocí.

Do Turistického informačního cent-
ra v Mariánských Lázních přišlo ve 
čtvrtém čtvrtletí roku 2020 
4 393 zákazníků, což je pouhých 
15 % oproti minulému období 
(2019: 28 685). Samozřejmě prak-
ticky téměř všichni návštěvníci byli 
Češi, z celkového počtu bylo cizinců 
jen 167. V listopadu bylo infocent-
rum zavřené zcela, v prosinci bylo 
otevřeno pár dní.  

Návštěvnost Turistického informačního centra

Kompletní statistiky naleznete ZDE

https://www.marianskelazne.cz/pro-media/statistiky/


Komorní hůrka (495 m) je nejmlad-
ší sopkou na území Českého masivu 
a nachází se nedalo měst Cheb a Fran-
tiškovy Lázně. Sopka vznikla na dně již 
vysychajícího slaného jezera, které se 
rozkládalo v dnešní Chebské a Soko-
lovské pánvi. Vrchol Komorní hůrky 
dnes dosahuje výšky 503 m n. m.

Naposledy činná byla sopka podle od-
hadů vědců na počátku čtvrtohor, tedy 
před milióny let. Doznívající vulkanic-
kou činnost zde připomíná jen oxid 
uhličitý v podobě mofetů (probublá-
vajících plynů na zlomových liniích). 
Od roku 1933 je toto území chráněné. 
Dnes je Komorní hůrka národní pří-
rodní památkou o rozloze 7,1 hektaru. 
Komorní hůrka je jednou z nejprobá-
danějších sopek, známou v celém vě-
deckém světě. O její slávu se zasloužily 
desítky vědců, kteří této sopce věnují 
pozornost více jak 200 let.

Už jste navštívili?
O průzkum Komorní hůrky se za-
sloužil také německý básník Johann 
Wolfgang Goethe. Několikrát navští-
vil Komorní hůrku, účastnil se sporu 
o jejím původu a navrhl prokopat ko-
pec a získat tak odpověď na otázku 
vzniku hornin sopečnou činností. Ve 
svahu nad štolou vystupuje čedičová 
skalka, na níž je neznámým umělcem 
vytesán reliéf hlavy J. W. Goetha s ná-
pisem „Goethe dem Erforscher des 
Kammerbühls – 1808, 1820, 1822 - 
(Goethovi, zkoumateli Komorní hůr-
ky), připomínající, že v těchto letech 
básník navštívil Komorní hůrku.
Tam, kde nebylo možno zjistit vše 
pozorováním z povrchu, zbývalo je-
diné - podívat se pod sopku. Proto 
v letech 1834 - 1837 nechal Kašpar 
hr. Šternberk do úbočí Komorní hůr-
ky razit štolu. Průzkumné štoly jsou 
již dnes zavalené. Ústí štoly je opat-
řeno žulovým portálem s nápisem 
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Nejmladší sopka v České republice

„Den Naturfreunden gewidmet v. G. K. 
Sternberg, MDCCCXXXVII“ (přáte-
lům přírody věnováno hrabětem G. K. 
Sternbergem, 1837). Památník připo-
míná, že toto důlní dílo bylo raženo 
pouze pro vědecké účely.
O Komorní hůrce se vypráví řada le-
gend a pověstí - jedna z nich mluví 
o zakletých duších, další o trpasličím 
královi ze severu, který poslal své tři 
syny pokračovat v tradici a usadit se 
v jiné zemi. Všichni nalezli nový do-
mov v podhůří Slavkovského lesa - 
Karlových Varech, Mariánských Láz-
ních a na Komorní hůrce.

zdroj: kudyznudy.cz



Informace z infocentra

www.marianskelazne.cz 7

Slavná výročí březen 2021

Stezka spisovatelů
Zažijte netradiční formu zábavného vzdělávání a vyrazte s dětmi nebo studenty po stopách nejznámějších spisovatelů, 
kteří navštívili Mariánské Lázně. Stezka je ideální pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, příměstské tábory, zájmové kroužky i skupiny 
nebo literární znalce.

Stezka je tvořena z 11 panelů, rozmístěných po celém městě. Na místech, kde pobývali, léčili se a tvořili svá díla slavní 
čeští i zahraniční spisovatelé.

Více o stezce spisovatelů naleznete ZDE

75 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VILLE TURBA
Budova č. p. 370 s nádherně členěnou lázeňskou architekturou v historizují-
cím slohu a s výraznou věží, to byla původně VILLA TURBA, postavená roku 
1903 městským lékařem MUDr. Hansem Turbou, pozdějším starostou města. 

Původně měla pestře barevný exteriér s červenými, zelenými a modrými věžič-
kami, arkýři a stříškami, s příjemnou zahradou, rozloženou do parku až dolů 
k potoku. Po roce 1945 dostala vila jméno OSVĚTOVÁ BESEDA a zde byla umís-
těna nejen knihovna, ale i depozita mariánskolázeňského muzea, neboť se uva-
žovalo o tom, že dům bude sloužit i jako muzeum.
Od 7. 3. 1946 je zde Městská knihovna, (75 let výročí) ve které najdete balneolo-
gickou knihovnu, studovnu, čítárnu, oddělení pro děti a mládež a oddělení pro 
dospělé. V knihovně pravidelně probíhají tematické přednášky, besedy a akce 
pro děti. Knihovna nabízí také cizojazyčné knihy pro lázeňské hosty a půjčuje 
čtečky knih.

75 LET OD NÁVŠTĚVY SLAVNÉHO DUA
Podle mariánskolázeňského plakátu 
vystupovalo duo českých komiků, Jan 
Werich a Jiří Voskovec s orchestrem 
Karla Vlacha, se zpěvačkou Jiřinou 
Salačovou a sestrami Allanovými 
v neděli 24. března 1946 ve společen-
ském domě CASINO. Představení se 
mělo uskutečnit tedy přesně před 75 
lety.

Jiný důkaz bohužel nemáme – ani to, 
zda se plakátované představení usku-
tečnilo. 
Zatímco Voskovec žil po roce 1948 
v cizině, Werich zůstal a Mariánské 
Lázně navštívil několikrát. Prý tu bu-
dil mezi lázeňskými hosty rozruch, 
když se jako věčný recesista procházel 
v parcích v kostýmu oblíbené postavy 
– vodníka Čochtana.

zdroj:hamelika.cz

Původní majitel Hans Turba nepochybně patří k nejvýznamnějším osobnostem mariánskolázeňské historie. Byl oblíbe-
ným a úspěšným starostou Mariánských Lázní v letech 1919 – 1933. Jeho zásluhou se lázně mimořádně rozvíjely. V roce 
1913 byl jeho pacientem Sigmund Freud, který ve vile Turba zároveň s rodinou měsíc bydlel.

https://www.marianskelazne.cz/stezka-spisovatelu/


Provozní doba
Uzavřeno pro veřejnost, 
vaše poažadavky 
vyřídíme denně
po – so 9.00 – 16.00

Kontakt:
Infocentrum města Mariánské Lázně, Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01 
tel.: +420 354 622 474 mobil: +420 777 338 865 e-mail: info@marianskelazne.cz
www.facebook.com/marianskelazne.cz | www.instagram.com/marianskelazne.cz 
Newsletter Infocentra města Mariánské Lázně "Mariánské Lázně z první ruky"

Informace z infocentra

Městské divadlo je uzavřeno  
do 31.4. 2021
Plánované otevření divadla se bohužel odkládá. Další 
vývoj záleží na epidemiologické situaci v České republice. 
Sledujte proto naše informační kanály, kde se vše včas 
dozvíte.

Předprodej bude zahájen 1. dubna 2021.

sledujte na www.kisml.cz nebo Facebooku 

Turistické informační centrum je pro 
veřejnost zavřeno
Nadále v infocentru probíhá výdej roušek občanům 
města a pomoc při registraci na očkování covid-19.
Prosíme, abyste předem do infocentra zavolali 
a domluvili si čas, kdy se Vám budou zaměstnanci 
věnovat. Předejdeme tak možné kumulaci zájemců 
v jednom časovém úseku.

Pracovníci infocentra jsou vám k dispozici na telefonu:  
777 338 865  
od pondělí do soboty od 9 – 12,30 a 13 – 16 hodin.

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím 
webových stránek a sociálních sítí 

Do ML po po covid-19
Stavy po komplikovaném zánětu plic se léčí v Marián-
ských Lázních dlouhá desetiletí, společnost Léčebné lázně 
Mariánské Lázně na tuto tradici navazuje a prioritně se 
zaměřuje na léčbu prodělaných zánětů plic způsobených 
nemocí covid-19. 

Jedná se o indikaci V/3, která je v indikačním seznamu 
pro Komplexní lázeňskou péči s  dobou léčení 3 týdny a  je 
plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Lázeňskou léčbu u  ní 
navrhuje pneumolog nebo internista, návrh na lázeňskou 
péči sepisuje praktický lékař.
V  případě, že pro tuto indikaci zdravotní pojišťovna 
neposkytne pacientovi Komplexní lázeňskou péči, jsme 
pacienty schopni odléčit jako samoplátce s možností 
výběru z několika speciálně zaměřených léčebných 
programů na podporu imunity a regeneraci po covidu-19.

více ZDE
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To get the app
scan this QR code

or visit this page on your smartphone:
get.smart-guide.org/MAR
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Entdecken
Sie,
was Sie über
Marienbad
nicht wussten

Discover what
you didn‘t
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Mariánské
Lázně

Pojďte
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Mariánských
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s Vaším osobním audioprůvodcem. with your private audio-guide. mit Ihrem privaten Audioguide.
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