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Do Mariánských Lázní jezdí více hostů z nových destinací 

Dlouhodobě stoupá počet návštěv-
níků Mariánských Lázní. Projevilo 
se to především v lázeňských zaříze-
ních, které jsou ve městě hlavním po-
skytovatelem hotelových služeb. Do 
města nově míří i hosté z jiných než 
tradičních zemí, přibývá i česká kli-
entela, zaznělo na tiskové konferenci 
k blížícímu se zahájení sezony, které 
bude letos 10. až 12. května.

Podle ředitelky městského infocentra Bar-
bory Tintěrové se počet hostů od roku 2000 
do roku 2018 zvýšil o 111 procent, což činí 
průměrný roční nárůst přibližně šest pro-
cent. „V roce 2018 přijelo do Mariánských 
Lázní téměř 286 tisíc hostů, kteří zde zů-
stali průměrně pět nocí. Zahraniční turisté 
tvoří 69procentní podíl všech příjezdů. Za 
loňský rok evidujeme sice čtyřprocentní 
úbytek zahraničních turistů, ale naopak 
tříprocentní nárůst českých hostů,“ uvedla.
Přestože nejvýznamnějšími trhy z hledis-
ka počtu přenocování jsou stále Německo, 
Rusko, Rakousko, Ukrajina a Izrael, od 
roku 2012 do roku 2018 významně přibyli 
návštěvníci z celé Evropy, zejména Sloven-
ska, Polska, Nizozemska, Francie, ale také 
Itálie, Španělska, Švýcarka, Spojeného krá-
lovství či dokonce Maďarska. Z mimoev-
ropských pak významně vzrostl zájem lidí 
z USA, Kanady nebo Austrálie.

Podle marketingové ředitelky Léčeb-
ných lázní Mariánské Lázně Patricie  
Irlvekové projde každoročně lázeň-
skými hotely největší lázeňské firmy 
ve městě zhruba 40 tisíc hostů, kteří 
zde stráví asi 350 tisíc nocí. „Hledáme 
i nové trhy a témata, ale klasické lázeň-
ství je pro nás jádrem businessu,“ řekla.
Předseda mariánskolázeňské asociace 
cestovního ruchu Radek Šnajdr míní, 
že i kdyby město bylo společně s dal-

šími evropskými lázněmi zapsáno na se-
znam památek UNESCO, mělo by si za-
chovat orientaci na hosty, kteří ve městě 
stráví delší čas a ne na jednodenní nebo 
dokonce několikahodinové turisty.
Nově Mariánské Lázně chtějí nabídnout i 
vyžití pro mladší klientelu, tedy sport, tu-
ristiku, kulturu. Už nyní se podle starosty 
Martina Kaliny ve městě ročně koná asi 
2000 kulturních a sportovních akcí.

Zdroj: ČTK
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Tisková konference začala příjemnou slav-
nostní událostí. Starosta města Martin Kali-
na předal známé české herečce Janě Švando-
vé diplom ambasadorky lázeňského města. 
Osobní přítomnost populární herečky byla 
o to cennější, že Jana Švandová navštívila 
Mariánské Lázně speciálně u příležitosti tis-
kové konference, ačkoli tentýž den večer vy-
stupovala v divadelním představení v Praze. 
Podle Kaliny bylo rozhodnutí města udělit 
titul právě Janě Švandové motivováno tím, 
že všichni dobře vědí, jak je Jana Švandová 
krásná doslova v každém okamžiku, že je 
plná optimismu a energie, a co je nejdůle-
žitější, že je v lázních častým a oblíbeným 
hostem: hraje golf, hostuje zde s divadelními 
představeními, nebo jen relaxuje a prochází 
se v parcích s přáteli a známými.

Herečka Jana Švandová se stala ambasadorkou města Mariánské Lázně

V průběhu roku budeme aktualizo-
vat údaje jednotlivých ubytovacích a 
restauračních kapacit v našem městě. 
V tištěném katalogu ubytování a stravo-
vání budou uvedeni všichni podnikatelé 
v oboru, kteří o to projeví zájem a splní 
podmínky zápisu. Naši partneři, kteří 
jsou již zapsáni v katalogu firem na ofi-
ciálním turistickém webovém portálu 
města Mariánské Lázně (www.mari-
anskelazne.cz) získají zápis v tištěném 
katalogu automaticky zdarma. Ostatní 

Infocentrum připravuje dotisk katalogu ubytovacích  
a restauračních kapacit

Dne 17. dubna 2019 se ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních konala tisková konference vě-
novaná tématu: Mariánské Lázně na prahu zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

slavilo nejen svou krásnou architekturou, ale 
i přírodou. „Slibuji, že ho budu hrdě repre-
zentovat,“ uvedla Švandová.

Jana Švandová uvedla, že je pro ni velkou 
ctí stát se ambasadorkou Mariánských 
Lázní, města, které miluje, a které se pro-

subjekty, které zatím nejsou v katalogu 
na webu, mohou využít zpoplatněné-
ho zápisu, který činí 3000 Kč vč. DPH. 
Nebo se mohou za stejných cenových 
podmínek registrovat v katalogu fi-
rem na webu a jako bonus získají zápis 
v  tištěném katalogu zdarma. Hotelové 
restaurace lze registrovat zvlášť v sekci 
gastronomie. Veškeré další informace 
k tomuto projektu získáte na kontaktu  
info@marianskelazne.cz. 

Přes současné trendy jít zejména cestou on-linu, je Infocentrum města Ma-
riánské Lázně stále zavaleno žádostmi o poskytnutí tištěného katalogu 
ubytování. Proto jsme se rozhodli tyto dva aspekty spojit.  

Německo-český den  
přátelství v Hofu

V neděli 5. května 2019 od 11 do 18 ho-
din se v Hofu koná Německo-český den 
přátelství. Připraveny budou nabídky 
pro volný čas, umělecká tvorba či tra-
diční místní a regionální produkty. 

Vystavovatelé a stánkaři ze západních Čech 
a německých regionů Vogtland, Hochfran-
ken, Frankenwald, Thüringen a Sachsen 
se budou prezentovat uprostřed hofského 
Starého Města. Turistické atraktivity budou 
koncentrovány v centru u kašny (Kugel-
brunnen), kde bude rovněž nejatraktivnější 
místo slavnosti – německo-česká pivní za-
hrádka. Slavnosti budou uváděny česko-ně-
mecky, nebude chybět živá hudba a kulinář-
ské speciality z Bavorska a západních Čech. 
Srdečně jsou zváni zástupci mikroregionů, 
obcí a měst, turistické svazy, spolky, provo-
zovatelé volnočasových aktivit a dalších slu-
žeb cestovního ruchu. Všichni účastníci se 
mohou zdarma zúčastnit prohlídky města. 
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Turistický portál města Mariánské Lázně v číslech

V roce 2018 využilo portál přes 230 ti-
síc uživatelů, 20% uživatelů se na portál 
opakovaně vrací, web dosáhl více než 301 
tisíc návštěv a přes 1 milion zobrazení 
stránek. Denně si web vyhledá více než 
500 návštěvníků, nejsilněji jsou zastou-
peni uživatelé ve věku 25-34 let (33,5%) 
a 15-24 let (24,5%), muži tvoří 54% všech 
uživatelů portálu. Nejnavštěvovanější 
stránky jsou významná místa, volný čas, 
výlety, ubytování a katalog firem. 65% 
uživatelů jsou Češi, 21% Němci, pouhá 
2% Rusové a dále má web návštěvníky 
z Ameriky, Rakouska, Slovenska, Izra-
ele, Velké Británie, Švýcarska a Francie. 

Vítěz kategorie „Nejlepší turistická prezentace“ v soutěži Zlatý erb 
2015 – cena ministryně pro místní rozvoj, vítěz krajského kola soutěže 
Zlatý erb za rok 2017 – kategorie elektronické aplikace, 3. místo v ná-
rodním kole v kategorii „Nejlepší turistická prezentace“, vítěz krajské-
ho kola Zlatý erb 2018 (newsletter), držitel 2. místa národního kola 
Zlatý erb 2018 

Informace z infocentra

32% českých uživatelů pochází z Karlo-
varska, 30% z Prahy, 14% z Plzně. Nej-
častěji (46%) používají lidé Chrome, 
Safari (16%) a Firefox (11%). Nejužíva-
nějším vyhledávačem je Google (65%), 
následuje Seznam, Bing a Yandex. 49% 
uživatelů používá stolní počítač, 42% 
vyhledává na mobilu (to je nárůst opro-
ti loňsku 48%) a 9% na tabletu (nárůst 
23%). Ve vyhledávání jednoznačně 
vede organické vyhledávání (75%), pří-
mé zadání stránek volí 15% uživatelů, 
8% přijde zprostředkovaně a pouhá 
2% přivedou sociální sítě.

Koncerty v Klášteře Teplá
Stejně jako loni i letos si můžete 
vstupenky na koncerty v Klášteře 
Teplá zakoupit v Turistickém in-
formačním centru v domě Chopin.

Koncerty se konají v Modrém sále 
Hroznatovy akademie a začínají vždy 
ve 20 hodin. Pokud není uvedeno jinak, 
vstupné je 200 Kč. Vstupenky můžete 
koupit i online na www.kisml.cz v sekci 
programy.

4. 5. CANTILO v.i.p.
Již třetí vystoupení pěvecko-instru-
mentálního souboru v Modrém sále. 

Vstupné dobrovolné.

1. 6. Jitka Čechová
B. Smetana, R. Schumann, F. List
Bedřich Smetana, jeho současníci 
a  přátelé v podání klavíristky Jitky 
Čechové, světové špičky smetanovské 
interpretace, jenž je i autorkou velmi 
ceněné a nejkompletnější nahrávky 
Smetanova díla.

22. 6. Radek Baborák,  
 Miloš Bok, Petr Zdvihal  
L. van Beethoven, A. Dvořák, J. Brahms
Mimořádné setkání tří osobností čes-
ké hudby, které si nemůžete nechat 
ujít! Hornista Radek Baborák, zřejmě 
náš nejuznávanější sólista současnosti 
vystoupí s koncertním mistrem Sym-
fonického orchestru Českého roz-
hlasu houslistou Petrem Zdvihalem 
a známým skladatelem, ale i skvělým 
klavíristou Milošem Bokem.

14. 7. Quartetto Telemann
Koncert v opatské zahrádce. Spojení 
staré hudby, letního večera, květin a 
barokní architektury. Formální oble-
čení není požadováno, zato můžete se 
sklenkou dobrého vína v ruce vychut-
návat suveréní intrepretaci. V případě 
nepříznivého počasí se akce přesouvá 
do Modrého sálu

24. 8. Vilém Veverka – hoboj 
 Kateřina Englichová – harfa
Maurice Ravel, Claude Debussy, Lu-
boš Sluka První společné album dvou 
vynikajících interpretů „Impressions” 
vydané roku 2017 Supraphonem se 
stalo hudební událostí. Nyní máte 
možnost vyslechnout si je naživo.

Workshop "Think outside the box"

Workshop se konal v prostorách hote-
lu Thermal a přítomno bylo více jak sto 
účastníků z řad hoteliérů, cestovních 
kanceláří, informačních center, průvod-
ců a také krajské a obecní samosprávy. 
Své poznatky a aktuální informace zde 
prezentovali předseda destinační agen-
tury pan Petr Židlický, vedoucí odděle-
ní marketingového výzkumu agentury 
CzechTourism paní Soňa Machová, ex-
pert v oblasti cestovního ruchu a regio-
nálního rozvoje pan Ondřej Špaček a pan 
Ladislav Klika ze společnosti MindBridge 
Consulting a.s. zabývající se výzkumem 

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism připravila dne 16. 4. 2019 workshop s ná-
zvem „Think outside the box“, jehož cílem bylo seznámit přítomné s no-
vými trendy a změnami v cílových skupinách turistů, koncepcí rozvoje 
cestovního ruchu v Karlovarském kraji a možnostmi měření přínosů 
z cestovního ruchu a efektivity destinačních společností.

trhu a marketingovým poradenstvím.
Na soubor přednášek následně naváza-
la moderovaná diskuze, která nabídla 
prostor pro dotazy jednotlivých účast-
níků. V rámci této diskuze se řešilo 
několik zajímavých témat, mimo jiné 
například otázka možných dopadů ak-
tuálních nominací v rámci UNESCO, 
problematika nedostatku kvalifikova-
ných zaměstnanců ve službách, realiza-
ce mezioborových produktů a mnohé 
další.

Zdroj: Živý kraj
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Historický důl Jeroným se nachází 
v okrese Sokolov, kat. území Rovná, 
cca 28,5 km severně od Mariánských 
Lázní. V minulosti spadal do katas-
trálního území dnes již neexistující-
ho královského horního města Čistá.

Významná hornická památka dokládá těž-
bu cínové rudy v 15. a 16. století. Dostupné 
prameny uvádějí, že o Čisté jsou zmínky již 
ve 13. století. Rozvoj města byl spojen s roz-
vojem těžby na dole Jeroným. Město vlast-
nilo cínovou váhu, cínovou huť a oprávně-
ní těžit dříví v královských lesích. Město 
Čistá bychom dnes na mapě těžko hledali. 
Po rozsáhlém požáru v roce 1772 město 
přežívalo až do konce druhé světové války. 
Po ukončení došlo k vylidnění v důsledku 
odsunu obyvatel německé národnosti. Celá 
přilehlá oblast města, včetně města samého, 
se stala vojenským prostorem. Město bylo v 
rámci cvičení cílevědomě demolováno.
Ojedinělé důkazy o existenci města byly 

Už jste navštívili?
zničené v důsledku poddolování území 
města uranovým průmyslem. Po ukon-
čení prací v podzemí docházelo k po-
stupným propadům a tím i k úplné de-
vastaci povrchu. 
Jen výjimečně se o městě získává jakáko-
liv informace v encyklopediích vydaných 
po druhé světové válce. Existenci města 
dnes připomíná pomníček u silnice So-
kolov-Krásno (č. 210). 
Ložisko cínového zrudnění, na kterém 
byl vybudován důl Jeroným, představu-
je okrajové ložisko v jihozápadní části 
Čistecko-krásenského pásma slavkovské 
rulové kry. Počátky hlubinného dobývá-
ní spadají do období první poloviny 16. 
století. Rozvoj hlubinné těžby byl nastar-
tován po postupném vytěžení okolních 
rýžovišť. Těžba na dole Jeroným se po 
prudkém rozvoji pozvolna dostává do 
útlumu.
Zpráva o stavu důlních děl z roku 1847 
uvádí, že doly poblíž Čisté jsou sešlé. Po-

kusy obnovit těžbu na dole Jeroným byly 
v letech 1887 – 1905. Po první světové válce 
je důl opuštěn. Další průzkum s cílem ob-
novit těžbu se realizuje v letech 1940 – 1943.
Celý důl Jeroným byl v roce 2008 prohlá-
šen kulturní památkou. Od roku 1992 zde 
probíhají záchranné práce.V centrální části 
ložiska se nacházejí nádherné komory ze 
16. století. V řadě prostor jsou stěny a stro-
py zbarveny černě od sazí, které se zde usa-
dily při těžbě metodou "sázení ohně". Pro-
story „zdobí“ stopy po želízkách a špičácích 
používaných tehdejšími havíři.

zdroj: www.kudyznudy.cz
 www.zivykraj.cz
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Historický důl Jeroným, jeden z pilířů  
Česko-bavorského geoparku

Otevírací doba
 ▪ 1  5  – 30 6  a 1 9  – 15 10  
Středa – Neděle

 ▪ 1 7  – 31 8  
Pondělí – Neděle

 ▪ 10 00, 11 00, 13 00 - 16 00 hod 
vždy v celou hodinu

PRAVIDLA PRO VSTUP!
Před návštěvou dolu si prosím 
přečtěte pravidla ZDE 

https://www.kudyznudy.cz/
http://www.zivykraj.cz/cz/
http://www.marianskelazne.cz
http://www.omks.cz/main.php?page=dul-jeronym


2.5.2019, 19.30 
Městské divadlo 

ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská komedie v podání Divadla 
lidové tvorby Mariánské Lázně.

3.5.2019, 19.30 
Společenský dům Casino 

ZSO: „HVĚZDY NA DLANI“
Recitál Ivana Klánského spolu se Zápa-
dočeským symfonickým orchestrem

4.5.2019, 15.30 
Městské muzeum

PO STOPÁCH SLAVNÝCH 
NÁVŠTĚVNÍKŮ II.
Tematická komentovaná prohlídka

6.5.2019, 15.00 
Skalníkovy sady

OSLAVY OSVOBOZENÍ
Mariánských Lázní Americkou armádou

9.5.2019, 18.00 
Městské muzeum

MILAN KOPŘIVA 90
Vernisáž výstavy

Kalendář akcí

Provozní doba
březen – říjen 
denně	 9.00	–	12.30,	13.00	-	19.00
listopad – únor 
denně		 9.00	–	12.30,	13.00	-	18.00

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: infocentrum@kisml.cz
www.facebook.com/marianskelazne.cz | www.instagram.com/marianskelazne.cz 
Newsletter	Infocentra	města	Mariánské	Lázně	"Mariánské	Lázně	z	první	ruky"

Další akce naleznete na adrese:  
kalendar.marianskelazne.cz
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12.5.2019, 19.30 
Městské divadlo

VE STÍNU KOLONÁD
Koncert Václava Neckáře a jeho 
doprovodné kapely Bacily

15.5.2019, 19.30
Městské divadlo

KDYŽ MOZART POTKÁ 
STRAUSSE
Nejznámější árie a duety těchto autorů

15.5.2019, 16.00
Pavilon Rudolfova Pramene

ZA ORCHIDEJEMI  
DO PARKU
Nenáročná vycházka po parku

16.5.2019, 19.30
Městské divadlo

MINIPÁRTY  
s Karlem Šípem
Zcela nová zábavná talk show

17.5.2019, 19.30 
Společenský dům Casino  

ZSO: SYMFONICKÝ KONCERT
Koncert symfonického orchestru

22.5.2019, 19.30
Městské divadlo

CHANTAL POULLAIN
Šansonový večer plný sexy hlasu Chan-
tal Poullain

24.5.2019, 19.30
Společenský dům Casino 

„HVĚZDY NA DLANI“
Koncert symfonického orchestru

26.5.2019, 15.00
Městské divadlo 

PAT A MAT JEDOU NA  
DOVOLENOU
aneb Legendární kutilové v akci

ABO K5

10.5.– 12.5. 2019 
Kolonáda

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2019
Tradiční městské slavnosti

www.marianskelazne.cz/zls

ABO 10

24.5.– 26.5. 2019 
Kolonáda Ferdinandova pramene

MiniKOK
3 denní multikulturní festival
Můžete se těšit na koncerty, 
workshopy, taneční a divadelní vy-
stoupení, autorské čtení, přednáš-
ku, program pro děti,...

29.5.2019, 19.30
Městské divadlo

MAGICKÁ SHOW
Večer plný vášně, magie a napětí

30.5.2019, 19.30
Městské divadlo

DOKTOR V NESNÁZÍCH
 Průměrný plastický chirurg čelí kuri-
ózním situacím v ordinaci své soukro-
mé kliniky. 

31.5.2019, 19.30
Společenský dům Casino

TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ  
OPERETY
Koncert Západočeského symfonického 
orchestru

PŘEDPLATNÉ
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TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ

PROHLÍDKY

Každý 
čtvrtek 
a sobotu

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

Vstupenky lze koupit 
v infocentru nebo online na 
vstupenky.marianskelazne.cz

▪ Prohlídky centra města,
▪ prohlídky po pramenech,
▪ po stopách slavných návštěvníků,
▪ slavná milostná setkání,
▪ Theodor Lessing a Židé v ML,
▪ architektonické prohlídky,
▪ sportovní prohlídky,
▪ dětské prohlídky,...

www.marianskelazne.cz/prohlidky

ZDARMA

s kartou

https://www.marianskelazne.cz/prohlidky/

