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Zpívající fontána oslaví 35 let
Letos si připomeneme výročí jedné z nejznámějších pamětihodností Mariánských Lázní. Již tradičně se 30. dubna ve 
21 hodin uskuteční 35. slavnostní zahájení provozu Zpívající fontány. 
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

V rozhovoru pro KIS Mariánské Lázně 
s.r.o. se o své dojmy z památného prv-
ního spuštění Zpívající fontány podělil 
Rudolf Petrák, který byl jako zaměst-
nanec někdejších Státních lázní přímo 
odpovědný za provoz fontány při jejím 
prvním spuštění 30. dubna 1986.
Rudolf Petrák vzpomíná, že počasí 
v Mariánkách před 35 lety bylo velmi 
pěkné, a co je nejdůležitější, neprše-
lo. Na novou fontánu na kolonádě se 
přišly podívat stovky lidí, mezi nimi 
byli jak českoslovenští turisté, kteří se 
přijeli speciálně podívat na tuto novin-
ku, tak tradiční lázeňští hosté, kteří se 
tehdy v lázních léčili, ale i němečtí re-

kreanti, kteří tradičně pobývali v ho-
telích Kavkaz a Pacifik.
Starosta města, kterým tehdy byl Ing. 
Rudolf Kopek, vystoupil s projevem 
a fontána zahrála hudební skladbu 
s názvem Hudba pro fontánu, kterou 
speciálně pro tuto akci složil Petr 
Hapka. Autorem výtvarného řešení 
včetně choreografie světla a vody je 
akademický architekt Pavel Mikšík.
Rudolf Petrák měl na starost tech-
nickou správu fontány dlouhých 25 
let. Nejromantičtější příběh, který 
za tuto dobu v souvislosti s fontá-
nou zažil a na který dodnes s radostí 
vzpomíná, se odehrál na konci 80. 

let. Jednou v létě, uprostřed pracov-
ního dne, ho na kolonádě oslovil mla-
dý pár, který mu slavnostně oznámil, 
že se před několika lety potkali právě 
v Mariánských Lázních, když se přišli 
podívat na fontánu, a teď se sem vrátili 
už jako novomanželé.
V současné době je za provoz fontány 
odpovědný Petr Matějka, který avizuje, 
že v tomto jubilejním roce se fanoušci 
Zpívající fontány dočkají novinek. Po-
prvé zazní hudba ze známého a oblí-
beného filmu Forrest Gump. A jelikož 
nás letos čeká ještě jedno slavné výro-
čí, a to 200 let od založení Západočes-
kého symfonického orchestru, bude 
na repertoáru fontány zařazena také 
Toselliho Serenada Op.6 v podání to-
hoto hudebního tělesa. Návštěvníci se 
ale dočkají i dalších technických novi-
nek. Podle Matějky se už šest měsíců 
testuje nový počítač, který programu-
je choreografii hudby, stříkající vody 
a světla. Pokud nový počítač v testová-
ní obstojí, bude možné repertoár fon-
tány zdvojnásobit. Celkem tak zazní 
šestnáct hudebních skladeb.

Slavnostní zahájení provozu je plánováno na 30. dubna ve 21 hodin. 
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Lázeňská města Mariánské Lázně a Bad Homburg spojuje 30 let přátelství
Bad Homburg vor der Höhe je lázeňské město ve spolkové zemi Hesensko nedaleko Frankfurtu, které v mnohém připo-
míná naše malé zelené město, ačkoliv podle počtu obyvatel je asi čtyřikrát větší. Středověké jádro obklopuje lázeňský 
park a lázeňská architektura z 19. století. Tato dvě lázeňská města spojuje partnerství již od roku 1953, ale oficiálně bylo 
uzavřeno až v roce 1991. 

Označení Bad (lázně) město používá 
v názvu od roku 1912. Název města 
Homburg pochází z hradu Hohenberg. 
Höhe je tradiční název pohoří Taunus 
užívaný do 18. století. V Bad Hombur-
gu najdete rozsáhlé parky v anglickém 
stylu, které byly třikrát rozšířeny. Jsou 
tady cestičky a pěšinky, jezero s divo-
kými husami, lavičky i romantická zá-
koutí, mosty i mostky a běhající obyva-
telé. Najdete zde všechno, co lázeňští 
hosté potřebovali a potřebují – evan-
gelický, katolický i pravoslavný kos-
tel, tenisové kurty, kde hrával tenis už 
princ waleský, léčivé prameny, které 
vždy chrání přírodní val a někdy i za-
sázené stromy. Bad Homburg má také 
golfové hřiště s titulem „royal“ rovněž 
udělený britskou královnou Alžbětou. 
V parku jsou dokonce hřiště dvě, jedno 
9 ti jamkové, které používají s oblibou 

místní a jedno 18 jamkové, které je 
určeno pro významné turnaje. V par-
ku najdete také „lázně“, které jsou 
veřejně přístupné a vy si zde můžete 
celý den užívat péči o tělo i duši. Dů-
ležitou součástí je také kasino, které 
bylo otevřeno v roce 1840 a nastar-
tovalo tak éru slavných lázní.
Krásné hrázděné domy původního 
Altstadtu dýchají historickou atmo-
sférou a uprostřed najdete česko-
-maďarsko-rakouskou restauraci, 
kde si můžete dát pravou českou 
svíčkovou. Na zámku můžete ab-
solvovat prohlídku nebo jen tak po-
sedět v zámecké cukrárně pod 200 
let starým cedrem, který dostala  
anglická princezna Elizabeth jako 
svatební dar, když si v roce 1818 bra-
la Friedricha VI., landkraběte Hesen-
sko-Homburského. 

Město Bad Homburg se stalo tzv. 
kmotrovským městem mariánsko-
lázeňských vysídlenců a dodnes zde 
existuje Mariánskolázeňské sídliště 
a Mariánskolázeňské muzeum. Smlou-
va o partnerství obou lázeňských měst 
byla podepsána v roce 1991 starostou 
města Bad Homburg Wolfgangem Ass-
mannem a starostou města Mariánské 
Lázně Zbyňkem Martinkem. 
V roce 2016 oslavila obě města 25. vý-
ročí partnerství odhalením šachové-
ho stolku v parku u jezírka v Marián-
ských Lázních a tehdejší starosta Petr 
Třešňák a předseda městské rady Bad 
Homburgu Alfred Etzrodt symbolicky 
rozehráli první přátelskou šachovou 
partii. Stolek je veřejně přístupný a po-
kud byste si chtěli zahrát šachy, může-
te si figurky zapůjčit v nedalekém in-
focentru.

Obě dvě města mají golfové hřiště 
s titulem  "royal" a vznik obou z nich je 
úzce spjat s postavou anglického krále 
Edwarda VII.

← Royal Homburger Golf Club
↓ Royal Golf Club Mariánské Lázně



Slavná výročí duben 2021

www.marianskelazne.cz 3

35 let Zpívající fontány
Neodmyslitelný symbol Mariánských Lázní slaví 35 let své existence. Zpívající fontánu tvoří kruhový bazén o průměru 
osmnácti metrů s dvanáctidílnou kamennou plastikou stylizovaného květu se středem z leštěné oceli.
Neodmyslitelný symbol Mariánských 
Lázní slaví 35 let své existence. Zpíva-
jící fontánu tvoří kruhový bazén o prů-
měru osmnácti metrů s dvanáctidílnou 
kamennou plastikou stylizovaného 
květu se středem z leštěné oceli. Lem 
fontány, dlažba bazénu i plastika jsou 
z Liberecké žuly. Fontána má deset zá-
kladních střikových systémů s více než 
dvěma sty padesáti tryskami, střed-
ní střik dosahuje výšky šesti metrů. 

Celá fontána je řízena počítačem, což 
umožňuje vytvářet zajímavé střikové 
kombinace včetně barevného osvět-
lení. Autorem výtvarného řešení je 
akademický architekt Pavel Mikšík, 
architektonickou a technickou spo-
lupráci poskytli Ing. arch. dr. Otakar 
Kuea a Ing. Pavel Janeček. Výstavba 
fontány probíhala v letech 1982–
1986 péčí Městského Národního 
výboru v Mariánských Lázních jako 

součást rekonstrukce promenádního 
prostoru areálu Maxima Gorkého. Po-
prvé se rozezněla 30. dubna 1986. 
První skladbu přímo pro fontánu slo-
žil autor hudby k televizním seriálům 
a filmům Petr Hapka. Pro svoji skladbu 
udělal také první choreografii.
Zpívající fontána hraje denně od 
7 hodin každou lichou hodinu. Ve 
21 a 22 hodin včetně projekce s barev-
ným osvětlením.

Slavnostní zahájení 30. dubna ve 21 hodin, ukončení 
provozu 31. října ve 20 hodin.

foto z knihy Pavel Janeček: Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních
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200 let, Hotel Weimar
V dubnu roku 1821 byl otevřen hotel Weimar (dnes Kavkaz). Hotel Weimar, byl postavený hrabětem Klebelsbergem 
a od počátků své existence patřil k nejluxusnějším stavbám lázeňského města. 

Mezi jeho první hosty patřil například 
i slavný básník Johann Wolfgang von 
Goethe. Na počátku 20. století byl ho-
tel Weimar modernizován a přestavěn 
podle plánů vídeňského architekta 
Arnolda Heymanna do podoby mo-
numentálního paláce se secesně vy-
zdobenými společenskými prostory, 
restaurací, čítárnou, kuřárnou s mo-
derními koupelnami a nádhernou za-
hradou s tenisovými kurty. Hotel byl 
také plně elektrifikován a vybaven 
výtahem. Král Edward VII. trávil své 
pobyty v luxusním apartmá s širokým 
balkónem v 1. patře hotelu.

Více o hotelu Weimar a  králi Edwardovi VII. najdete ZDE.

Informace z infocentra

Travelcon 2021
Travelcon je odborná konference cestovního ruchu, kterou pořádá Jihočeská centrála cestovního ruchu od roku 2017. 
Již podruhé proběhne oblíbená konference ONLINE. Letošní termín byl určen na čtvrtek 15. a pátek 16. dubna 2021.

Ve dvou dnech plných přednášek, 
workshopů a diskusí se otevřou otáz-
ky současných trendů turismu, na 
které odborníci na cestovní ruch i pro-
fesionálové z branže přinesou nové 
a mnohdy neočekávané odpovědi. 
Program ze všech sálů můžete díky 
virtuální vstupence sledovat v živém 
přenosu z pohodlí Vašeho domova 
nebo kanceláře. Po skončení akce Vám 
budou k dispozici jednotlivé přednáš-
ky ze záznamu.

Vstupenku zakoupíte ZDE

https://artsandculture.google.com/exhibit/5QLSFTWb1vF9Kg
https://www.marianskelazne.cz/pro-media/statistiky/
https://www.travelcon.cz/vstupenky


Informace z infocentra

www.marianskelazne.cz 5

Webinář Prameny Mariánských Lázní. Včera. Dnes. Zítra.
22. března 2021, na Světový den vody, proběhl v Mariánských Lázních online webinář Prameny Mariánských Lázní. Vče-
ra. Dnes. Zítra. Jak řekla organizátorka webináře a jeho moderátorka, ředitelka KIS Barbora Tintěrová, cílem webináře 
je přilákat více českých hostů do Mariánek a zároveň připomenout rodinné stříbro krajů – léčivou vodu. 

Webináře se zúčastnili tři hosté: lékař 
hotelu Nové Lázně Dr. Pavel Knára, 
odbornice na balneologii Bc. Veronika 
Heinze (Všetečková) a Ing. arch. Lud-
mila Míková, která je odbornicí na ar-
chitekturu a historii města. 
V rámci webináře byla prodiskutována 
témata jako léčebné účinky pramenů, 
kouzelná příroda lázeňského města, 
která léčí a podporuje duševní zdraví 
člověka, či unikátní architektura pavi-
lonů pramenů. 
Pavel Knára seznámil účastníky webi-
náře s léčivými účinky nejznámějších 
lázeňských pramenů, kterých je mi-
mochodem více než sto. Jen některé 
se ale využívají k léčení, hodně se liší 
svým chemickým složením, proto je 
nutné pitnou kúru vždy konzultovat 
s lékařem. Nejznámějším pramenem 
v Mariánkách je pramen Křížový, kte-
rý se využívá při léčbě žlučníku, jater 
a slinivky a proti zácpě. Lesní pramen 
má očišťující efekt a hodí se při léčbě 
onemocnění horních cest dýchacích, 
rozpouští hlen a příznivě působí na 
překyselený žaludek. Pramen Rudol-
fův obsahuje velké množství vápníku, 
který posiluje zuby a kosti, a hořčíku, 

jenž je zas dobrý proti únavě a de-
presím. Léčí rovněž záněty močo-
vých cest. Lidé také vyhledávají žele-
zitý Ambrožův pramen, který hodně 
pil J. W. Goethe. 
Veronika Heinze, která se už více než 
patnáct let věnuje metodice celostní 
medicíny a rozvoji nových terapií na 
bázi naturopatie, ve své přednášce 
na webináři doplnila povídání pana 
doktora o obrovské energii vody 
a její přírodní síle, jež inspirovala 
mnohé známé spisovatele a umělce, 
kteří jezdili do Mariánek. Paní balne-
oložka připomenula knihu rakous-
kého filozofa Viktora Schanbergera 
Tajuplná a léčivá síla vody, jež obsa-
huje nejdůležitější texty legendami 
opředeného autora, průkopníka vý-
zkumu vody. Ve svých spisech odkrý-
vá úplně nový obraz pralátky vody 
a nové stránky jejího výzkumu. Autor 
například uvádí: „Jen příroda může 
a smí být naší mistrovskou učitel-
kou. Vzorec H2O zahrnuje pouze ur-
čitý úsek z oblasti vody; daleko větší 
a rozsáhlejší území toho, co všechno 
lze chápat pod pojmem voda, však 
ponechává nezmapováno.“ Veronika 

Heinze uvedla, že jedna ze studií říká, 
že voda má paměť a napojuje na sebe 
informace. To znamená, že v tomto 
smyslu si máme nesmírně vážit vody, 
kterou pijeme. 
Ing. Ludmila Míková, architektka, 
malířka a odbornice na historii archi-
tektury Mariánských Lázní a zároveň 
zaměstnankyně Informačního centra 
města, hovořila o pavilónech, kolo-
nádách, altánech a glorietech posta-
vených vedle mariánskolázeňských 
pramenů. Altány vznikaly u pramenů, 
které lidi znali a používali ještě dlouho 
před tím, než se Mariánské Lázně staly 
známým lázeňským městem. Původně 
byly altány dřevěné, potom na jejich 
místě začali stavět architekti nádherné 
kolonády. Asi nejvíce je známá půso-
bivá architektura Křížového pramene, 
Rudolfova a Ferdinandova pramene 
či Lesního pramene. K historii města 
vždycky patřily rituály spojené s vo-
dou. Například na jaře se slavilo ote-
vírání studánek, ve dnešní době probí-
há otevírání lázeňské sezony, které je 
spojeno se svěcením pramenů. 

https://youtu.be/0wM4qGT-T8U


Jedním z nejoblíbenějších turistic-
kých cílů v Mariánských Lázních je 
bezesporu rozhledna Hamelika, kte-
rá se nachází na stejnojmenném vr-
chu (716 m n. m.).

Byla postavena v roce 1878 pro pana 
hoteliéra Luchu stavitelem Fridrichem 
Zicklerem ve formě romantické zříce-
niny pomyslného mariánskolázeňské-
ho hradu. Její atraktivitu zvyšoval na 
vrcholu umístěný teleskop, pomocí 
kterého bylo možno pozorovat detail-
ně živý ruch v ulicích Mariánských 
Lázní. Tehdy nebyla věž ještě zacloně-
na vysokými stromy a radius rozhledu 
byl značný. Když přerostly smrky, zby-
ly k vidění jen nevýrazné vrcholy Slav-
kovského lesa.
Věž je 20 metrů vysoká a má 100 scho-
dů. Kdysi býval na věž vstup a dlouhá 
léta tu působil český hlídač věže.  
HAMELIKA je prastaré označení pro 

Už jste navštívili?
táhnoucí se vrch nad Panoramou. 
Soudíme, že slovo pochází od české-
ho "homolka". Původní "Homolika" 
se v německém dialektu s důrazem 
na první slabiku změnila na Hame-
liku ( "Homo-" v "Hame-"). Později 
nesla rozhledna název "Engelbertova 
rozhledna".
Když sbíral Goethe na Hamelice mi-
nerály, nalezl v místech pod dnešní 
rozhlednou malou skalku ze žilného 
dioritu svérázného minerálního slo-
žení. Nalezený minerál nazval "ha-
melicit" podle místa nálezu.

Jak na Hameliku?

Doporučeným výchozím místem je 
Dusíkova ulice za hotelem Nové Láz-
ně. Kde vyjdeme schody do lesa po 
červené turistické značce nebo po 
vycházkové trase "Edwardova cesta", 
která vede až na golfové hřiště. 
Autem lze dojet k hotelu Panorama 
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Rozhledna Hamelika

a odtud dále po červené. 
Od rozhledny lze pak snadno dojít 
přes místní sjezdovku až k daňčí oboře 
a odtud k hotelu Krakonoš a parku mi-
niatur Boheminium.
Cestu do vrchu si můžete usnadnit la-
novkou, která vás během sezóny vyve-
ze k hotelu Krakonoš a po červené ko-
lem parku miniatur dojít k rozhledně. 
Rozhledna je přístupná po celý rok.

zdroj:  hamelika.cz

 
Z rozhleden s rozhledem
Poslechněte si o rozhledně Hamelice 
v Českém rozhlase.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plzen/13/2021-03-25
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plzen/13/2021-03-25


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"
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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.

sledujte na www.kisml.cz nebo Facebooku .

Turistické informační centrum je pro 
veřejnost zavřeno
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 .

Novinka v parku Boheminium
Během měsíce května přivítá park Boheminium nového 
obyvatele, kterým nebude nikdo jiný, než koňská slečna. 
Kaitlin von H. Kosterhov, tak zní celé jméno holčičky ple-
mene minihorse, která bude své budoucí stádo krásně 
doplňovat svým Appaloosa zbarvením. 

Stejně tak jako minulý rok, i letos mohou fanoušci 
miniaturparku Boheminium rozhodnout jakou přezdívku 
nová klisnička získá. 
Na výběř mají ze dvou jmen:
1. Apolenka (zbarvení Appaloosa)
2. Karolínka (počáteční písmeno K)

Hlasovat můžete na Facebooku ZDE
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