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Do Mariánek s mobilním průvodcem #1
Plánujete výlet do Mariánek a chce-
te se připravit dopředu? Chcete mít 
na programu i prohlídku města, ale 
nehodí se vám čas či téma prohlídky 
s živým průvodcem? Nebo si naopak 
chcete dopředu nastudovat, co nesmí-
te při pobytu v lázeňském městě mi-
nout? Není nic lehčího než si stáhnout 
do svého chytrého mobilu chytrého 
průvodce.

N e w s l e t t e r
o cestovním ruchu
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Moderní doba si žádá moderní pro-
středky, a to platí i v cestovním ru-
chu. Turistické informační centrum 
v Mariánských Lázních připravilo pro 
návštěvníky města mobilního průvod-
ce SmartGuide, který si majitelé tzv. 
chytrých telefonů či tabletů jednodu-
še stáhnou do svého přístroje a již se 
mohou vydat na prohlídku městem. 
Pokud využijí stažení dat ve verzi „of-
fline“, nebudou ani potřebovat další 
připojení k internetu. 
Průvodce vás seznámí s důležitými pa-
mátkami i skrytými zákoutími, dozvíte 
se důležitá fakta i nečekané zajímavos-
ti. To vše na základě vaší aktuální polo-
hy, bez mapy a papírových průvodců v 

ruce. Mapu, přehled ikonických míst, 
audio záznam ke každému místu, fo-
tografie i popis jednotlivých zastave-
ní budete mít totiž rovnou ve svém 
soukromém průvodci. 
Průvodce mohou využít i místní, 
např. když k nim na návštěvu přije-
dou známí či příbuzní. Není nic snaz-
šího než jim za pomoci chytrého prů-
vodce ukázat své město. 

Sčítáme ptáky na krmítku!

Přijeli jste do Mariánských Láz-
ní, procedury máte za sebou, do-
stupné památky a zajímavos-
ti jste obešli a nevíte, co dělat? 
Zkuste na chvíli zpomalit a zapo-
jit se do akce České společnosti 
ornitologické, která každoročně 
 organizuje tzv. Ptačí hodinku. Le-
tošní ročník proběhne tento víkend,  
6.-8. ledna.

Stačí najít v parku, u lesa, v hotelové 
zahradě či za oknem pokoje krmítko 
pro ptáčky a hodinu jej v daném ter-
mínu pozorovat. Nejlepší je to ráno 
či v podvečer, ale čas si můžete určit 
sami. Budete potřebovat formulář 
k zaznamenání, a to buď elektronický, 
např. v mobilu, nebo si vezměte tuž-
ku a sčítací arch, který jste si předtím 
stáhli a vytiskli. Hodit se může i dale-
kohled a příručka k určování ptáků. 
Lepší návod a instrukce najdete ZDEZDE . 
Každopádně strávíte příjemnou hodi-
nu pozorováním přírody a stanete se, 
alespoň na chvíli, vědcem.

Chcete se také dozvědět něco nového z poutavého vyprávění o slavných 
počátcích světoznámých lázní? Seznamte se s naším průvodcem zde: 
www.smart-guide.org/destinations/cs/marianske-lazne/ a připravte se na 
svojí dovolenou či výlet v Mariánských Lázních. 
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https://ptacihodinka.birdlife.cz/jak-se-zapojit-podrobneji/#/
https://www.smart-guide.org/destinations/cs/marianske-lazne/
www.smart-guide.org/destinations/cs/marianske-lazne/
http://www.marianskelazne.cz
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zen do červené, horní část dokonce do 
černé kategorie obtížnosti. Krakonoš-
ka má mírnější sklon a modrou barvu.  
Slalomák obsluhují dva moderní vleky, 
zájemci o sjíždění Krakonošky se na-
horu vyvážejí visutou lanovou dráhou 
s deseti zelenými kabinkami. Nechybí 
ani dětský park s pojízdným kobercem, 
lyžařská škola, půjčovna lyží, servis 
a stánek s občerstvením. 
V lázních vás po sportovních výkonech 
jistě vzkřísí prameny mnoha železitých 
kyselek a léčivé ruce masérek. Těšíme 
se na vás i letos v zimě v Mariánkách. 

Neztrácejte tedy čas a využijte nabíd-
ky zimních sportů v Mariánských Láz-
ních i dnes. Na běžky si ještě počkáme, 
ale pokud nasněží, můžete vyzkoušet 
jednu z nejkrásnějších a nejkvalitněj-
ších tratí, ve kterou se v zimě mění 
areál Royal Golf Clubu. Nachází se ve 
výšce 760 metrů nad mořem, sníh zde 
proto vydrží dlouho. Strojově upravo-
vané běžecké stopy vás provedou po 
krásách Slavkovského lesa. 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, přímo 
v centru města se důmyslně ukrývá 
skiareál se dvěma svahy, na kterých 
můžete lyžovat jako začátečníci, ale 
i jako závodní lyžaři. Krátký, avšak 
velice prudký svah Slalomák je zařa-

Ačkoliv to právě vypadá spíše na jaro, Mariánské Lázně lákají na zimní dovolenou nejen svou celoroční možností zlepšit 
si zdraví a absolvovat celou řadu cenných procedur, ale díky jedinečným klimatickým a geografickým podmínkám lze 
poznat zasněžené Mariánské Lázně i jako ráj zimní lyžařské turistiky.

Zimní sporty mají ve městě dlouhou 
tradici, neboť po intenzivní práci v let-
ní sezóně, kdy nebyla příležitost se na-
dechnout, natož sportovat, přicházel 
právě v zimě blažený čas odpočinku 
a sportu. Proto se také Mariánskolá-
zeňští proslavili více v lyžování, sáňko-
vání a bruslení než v jiných sportech. 
Skiareál Mariánky se v době velkých 
mrazů v prosinci připravil, a i když oko-
lo je tráva zelená a příroda vybízí k pě-
ším procházkám, na sjezdovce můžete 
využívat kabinkovou lanovou dráhu, le-
vou část Slalomáku s levým lyžařským 
vlekem, dětský park s posuvným ko-
bercem, sjezdovku Krakonošku, školu, 
půjčovnu, servis i občerstvení. 

LETOS
V  Z I M Ě

V MARIÁNKÁCH

Skiareál Mariánky v provozu!
I přes nepřízeň počasí je Skiareál Mariánky v provozu, každý den pro denní lyžování v čase 9.00 – 16.00 hod.

https://www.skimarianky.cz/
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První pokus o zimní lázeňskou sezónu v roce 1923

V zimě 1923-1924 byla vyhlášena v Mariánských Lázních první oficiální zimní sportovní sezóna. Byl již pátý rok 
po první světové válce a hospodářská deprese stále trápila naše lázně. Některé hotely musely majitelé prodat (na-
příklad Krakonoš, hotel Casino), návštěvnost lázní se nezvyšovala, a tak vznikl nápad na otevření zimní sportovní 
sezóny. 

z prudkého svahu přes Kamenný 
potok a přistávali na loučce u silnice. 
Můstek byl nazván podle tehdejšího 
opata Gilberta Helmera, nepochybně 
proto, že opat poskytl k tomuto účelu 
klášterní pozemek. V terénu lze na-
lézt stopy po něm.
5. Kluziště byla přírodní a nacháze-
la se na tenisových kurtech u Lesní-
ho pramene a v parku pod Vilou Lil. 
I zde byli k dispozici učitelé bruslení. 
V městě vzniklo také hokejové muž-
stvo a mělo předvádět exhibice. Při-
praveny byly závody v krasobruslení 
s večerními koncerty, se soutěžemi 
masek na bruslích…
6. Byly vyhlášeny závody koňských 
saní s jedno – a dvouspřeženími. Se 
sáněmi taženými koňmi se jezdilo na 
výlety do okolí a provádělo se korzo 
v ulicích města.
Sezóna začínala na sv. Mikuláše 
a významný byl Silvestrovský večer. 
Některé hotely, pokud měly mož-
nost vytápění, připravily pro hosty 
zábavné večery, tombolu, hudeb-
ní akce. Lázeňský orchestr vedený 
Luisem Kunzem pořádal koncerty 
v kursále (dnes Casino). V radničním 

sále hráli divadlo místní ochotníci (tzv. 
diletanti), vystupovaly pěvecké spol-
ky, připravoval se fašink, karnevaly … 
Nevíme přesně, jak první pokus dopa-
dl. Dobře však známe zdejší nečekané 
zimní výkyvy počasí s rychle se střída-
jícími mrazy a oblevami. Ač se pokusy 
o zimní sezóny opakovaly v dalších 
letech, končily neslavně a nadšenců 
ubývalo. Avšak po roce 1925 začalo lá-
zeňských hostů rychle přibývat a Mari-
ánské Lázně se opět zaměřily na hlavní 
sezónu. Zimní radovánky v městě za 
první republiky využívali spíše do-
mácí. Mezi zimními sporty kralovalo 
sáňkování, zvláště když ulice a silnice 
ve svazích a těch byla většina, byly za 
sněhů pro vozy uzavřeny. Sáňkovalo 
se především na Staré Karlovarské, na 
lesních cestách od Beskydu a od Kam-
zíku do Lesní ulice, na Kladské silnici, 
pod Panoramou, u Karkulky a v Po-
ttově údolí. Pro malé sáňkaře sloužily 
krátké svahy parků. Úspěšné se stalo 
tehdy hokejové mužstvo Mariánské 
Lázně, které slavilo vítězství v zemské 
hokejové lize. 

Zdroj: Hamelika

Zdejší sportovní klub WSC (Winter 
Sport Club) se 120 aktivními členy 
přesvědčil některé hoteliéry, aby ote-
vřeli své podniky na zimu a vyhlásil od 
prosince 1923 do března 1924 zimní 
sezónu. Byla připravena velkorysá na-
bídka:
1. Hlavní atrakcí byla bobová dráha od 
Krakonoše až k bývalé tržnici. Dráha 
byla 1600 m dlouhá, se 4 zatáčkami, 
telefonickým spojením startu a cíle, 
a s elektrickým osvětlením dráhy.
2. Velká sáňkařská dráha měla start 
na Kamzíku, délku 1000 m, 4 zatáčky 
a končila v Lesní ulici, kde byl cíl. Závo-
dili jednotlivci, dvojice, mládež – v jíz-
dě i "ve skluzu".
3. Bohatá byla nabídka lyžařských 
kursů, které prováděli odborní učite-
lé v jednotlivých hotelích. Pro lyžaře 
byly připraveny lyžařské výpravy do 
krásného okolí (na Kladskou, na Vlčí 
hřbet, na nejvyšší bod Lesný) a závody 
ve sjezdu, v běhu, ve štafetách a další 
atrakce, mezi nimi například "lov říz-
ku" (Schnitzeljagd).
4. V hlubokém údolí mezi Lunaparkem 
a přehradou byl vybudován Helme-
rův lyžařský můstek. Skokani skákali 

https://www.hamelika.cz/


Přímo v obci Podhradí, 6 km severo-
západně od Aše, je možné nalézt zří-
ceniny hradu a zámku. Věž hradu je 
dominantou tohoto místečka. Dnes 
zůstala z celého hradního areálu 
prakticky dochována jen věž. Tyčí se 
na skále téměř 30 m nad silnicí, dří-
ve starou cestou do Saska. Je asi 22 
m vysoká s obvodem okolo 19 m a až 
do výše 6 m je plně vyzděná. Věž není 
přístupná. Hradní zříceniny jsou pří-
stupné celoročně. Nejkrásnější jsou 
během léta a podzimu.

Románsko-gotický hrad byl založen 
pravděpodobně na počátku 13. století 
nad obchodní cestou z Aše do Saska, je 
to nejstarší památka na Ašsku. První 
písemná zmínka je z r. 1288, kdy umí-
rá tehdejší majitel hradu pán z Neu-
bergu a císař Rudolf Habsburský hrad 
předává jako léno pánům z Plavna. Ti 

Už jste navštívili?
z hradu často vyjížděli jako loupeživí 
rytíři přepadávat kupce na obchodní 
stezce, proto ho napadlo vojsko krále 
Karla IV. a hrad poškodili.
Od roku 1344 skupuje veškerý ma-
jetek Neubergů jejich spřízněný rod 
- Zedtwitzové, kteří měli na hradu 
své centrální sídlo. V blízkosti hra-
du si postavili v letech 1470–1490 
kostel Dobrého pastýře. Ve 2. pol. 17. 
století ho přestavěli, bylo potřeba ho 
zvětšit. Věž ponechali, loď přestavěli 
v barokním slohu. Cenné dřevěné vy-
bavení kostela je původní. Není tam 
žádný hřebík, pouze dřevěné kolíky. 
Když hrad r. 1610 vyhořel, již nebyl 
opraven a Zedtwitzové se přestě-
hovali do svých zámků, které v oko-
lí vlastnili. Toto panství neprodali 
a vlastnili ho až do r. 1945.
Až po r. 2000 se začalo se záchranou 
posledních zbytků hradů a s jejich 

www.marianskelazne.cz 4

Podhradí - zřícenina hradu Neuberg,  
starého a nového zámku

opravou. Byly vysekány náletové dře-
viny, vyrobené dřevěné schůdky pro 
snadnější přechod mezi jednotlivými 
částmi, v areálu vede krátká historic-
ká naučná stezka s 10 hezky zpraco-
vanými zastaveními, které v češtině 
a němčině informují o jednotlivých 
dřívějších stavbách a dokumentují to 
dobovými fotografiemi. 
Dokonce je zpřístupněna 22 metrů 
vysoká věž hradu, která měla čtyři 
podlaží. Vstupovalo se do ní po žebří-
ku – úzký vchod byl asi 8 m nad zemí, 
který vedl do malé okrouhlé místnosti. 
Nahoře na věži byla místnost s pěti vy-
hlídkovými okny a zastřešená galérie 
se stříškou, kudy chodili stráže. Dnes 
se do věže vstupuje po vnějším kovo-
vém točitém schodišti. Není však volně 
přístupná.

zdroj: www.turistika.cz, info-as.cz
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6.1.2023 19:30
Společenský dům Casino

NOVOROČNÍ KONCERT
Abonentní koncert – ABO 6

Ludwig van Beethoven: 9. Symfonie č. 9 
d moll op. 125 „S ódou na radost“.

více informací ZDE

Tipy na akce

Provozní doba v lednu
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00
2.1. -5.1. 2023 ZAVŘENO (Inventura)

Kontakt:
Infocentrum města Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně, 353 01 
tel.: +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"

Další akce naleznete na adrese:  
www.marianskelazne.cz/kalendar/

www.marianskelazne.cz

25.1. 2023 17:00
Městská knihovna

Kaménky od Zlaté řeky - 
Posázavím
Cestovatelská přednáška Ing. Petra 
Bořila

7.1. 2023 20:00
Roxy X Mariánské Lázně

FASHION SHOW 4
Módní přehlídka

MK salon, Sport Studio Sandow, By Bea, 
Fashion Maniačky,...

více informací ZDE

14.1. – 21.1. 2023
Hotel Continental

OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
2023
XXI. ročník mezinárodního šachového 
festivalu

více informací ZDE

28.1. 2023 20:00
Společenský dům Casino

Kurz tance a společenské 
výchovy • Závěrečný ples
Slavnostní závěrečný ples

více informací ZDE

http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/s-hvezdami-nad-hlavou/5645/?dateId=29152
https://www.marianskelazne.cz/kalendar/
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063643718489
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/open-marianske-lazne-2022/5283/?dateId=27578
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/kurz-tance-a-spolecenske-vychovy-zaverecny-ples/5566/?dateId=29018
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více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Leden
01.01. 2023
NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA PODHORNÍ VRCH 
45. ročník turistického pochodu

14. – 21.01. 2023
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
21. ročník šachového festivalu

21.01. 2023
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Veřejný závod v běhu na lyžíchÚnor

04.02. 2023
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod - 42. ročník

Duben
Termín bude upřesněn
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ
Folklorní slavnost jara

Termín bude upřesněn
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.04. 2023
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZPÍVAJÍCÍ 
FONTÁNY

Květen
01.05. 2023
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ornitologická procházka
08.05. 2023
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Vzpomínková akce
12. – 14.05. 2023
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
14.05. 2023
ŠVIHÁCKÁ CYKLOJÍZDA
16. – 18.5. 2023
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Vzájemné setkávání lidí s postižením
a bez postižení

Červen
Termín bude upřesněn
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstavy plastikových modelářů
Termín bude upřesněn
SLAVNOSTI LETNÍHO SLUNOVRATU
červen – červenec
LETNÍ KINO NA FERDINANDCE
Promítání pod širým nebem

Červenec

01.07. 2023
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL  
NA ARNICE
Termín bude upřesněn
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival
15.07. 2023
SPA RUN, MOVOMAL
Běžecký závod s doprovodným 
programem

Srpen
12. – 19.08.  2023
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival - 64. ročník
27.08.  2023
VALSKÝ POHÁREK 
Pochod za poznáním nejbližšího okolí

Září

Říjen
Termín bude upřesněn
LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Podzimní jarmark 
Termín bude upřesněn
OSLAVY DNE SAMOSTATNOSTI
Oslavy s lampiónovým průvodem
31.10. 2023
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

Prosinec
16.12. 2023
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod
Termín bude upřesněn 
ZPÍVANÍ KOLED U BETLÉMU

změna programu vyhrazena

18.03. 2023
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ  
KARLOVARSKÉ OBLASTI 
Turistický pochod - 23. ročník

Březen

27.05. 2023
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
46. ročník turistického pochodu
26. – 28.05. 2023
KULTURNĚ OZDRAVNÁ KÚRA
Multižánrový festival

03.06. 2023
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
3. ročník běhu do vrchu
03. – 04.06. 2023
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ  
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
24. – 30.06. 2023
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě

Termín bude upřesněn
ODHALENÍ NOVÝCH SOCH PŘED 
HOTELEM KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
GRAND PRIX MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Turnaj v petanque
21. – 23.07 2023
KNIŽNÍ LÁZNĚ
Knižní jarmark malých nakladatelů 
s doprovodným programem

02.09. 2023
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod - 8. ročník
10.09. 2023
POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
Turistický pochod  - 12. ročník
14. – 17.09. 2023
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival
23. – 24.09. 2023
FOOD FESTIVAL
Kolonáda plná dobrého jídla a pití

Termín bude upřesněn
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Termín bude upřesněn
LOUČENÍ S LÉTEM  
NA VRCHU KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ NA 
KLADSKÉ
Termín bude upřesněn
VÝSTAVA HUB
Termín bude upřesněn
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Listopad
Termín bude upřesněn
SNOW FILM FEST
Přehlídka filmů o zimních sportech



Vstupné: Dospělí  40 Kč
Děti od 7 do 15 let 20 Kč
Zimní stadion mail: zimak@sms – ml.cz
Telefon: 354 623 195

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - LEDEN
07.1. 2023 SOBOTA 14.00 – 15.30
08.1. 2023 NEDĚLE 15.00 – 16.30
14.1. 2023 SOBOTA 14.00 – 15.30
15.1. 2023 NEDĚLE 15.00 – 16.30
21.1. 2023 SOBOTA 14.00 – 15.30
22.1. 2023 NEDĚLE 15.00 – 16.30
28.1. 2023 SOBOTA 14.00 – 15.30
29.1. 2023 NEDĚLE 15.00 – 16.30  

Sezónní pronájem dětských bruslí: 775 611 196
Broušení bruslí: 722 695 464
Místnost na broušení bruslí se nachází vlevo na chodbě u šaten.



https://www.marianskelazne.cz/daniel-hulka-jiri-skorpik-po-letech/5480/?dateId=28791


Zakoupit vstupenku ZDE >

https://www.marianskelazne.cz/moje-hrady/?dateId=28878



