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Ohlédnutí za rokem 2020
Do konce roku 2020 zbývá pouhý měsíc a tak se pojďme ohlédnout a shrnout
naši práci. Rok 2020 byl náročný pro všechny a pro město Mariánské Lázně,
které žije především z cestovního ruchu, obzvlášť. KIS Mariánské Lázně s.r.o.
působila poprvé tento rok jako certifikovaná lokální destinační agentura
a samo město se stalo členem krajské destinační agentury Živý kraj.
Co se nám letos podařilo:
▪ ve spolupráci s našimi partnery a za
podpory města Mariánské Lázně
a Karlovarského kraje jsme realizovali kampaň „Mariánky jsou super“
včetně spotové kampaně na rádiu
Impuls
▪ byli jsme součástí letní prázdninové
hry ČT Déčko – Zachraňte trosečníky a připravili jsme pro děti hledání
kešky
▪ připravili jsme soutěž pro čtenáře časopisu KAM po Česku
▪ ve spolupráci s našimi partnery jsme
uspořádali soutěž na FB o pobyt
v Mariánských Lázních
▪ podíleli jsme se na natáčení pořadu
o KV kraji – Snídaně s Novou
▪ pomáhali jsme s organizací natáčení
pořadu Cyklotoulky na ČT
▪ zvýšili jsme návštěvnost webových
stránek o 20%
▪ zvýšili jsme počet fanoušků na sociálních sítích o 320%

▪ na základě našich tiskových zpráv
vyšlo 96 článků v médiích
▪ zájem o tematické komentované
prohlídky vzrostl o 86%
▪ prodali jsme téměř tři tisíce Turistických regionálních karet
▪ získali jsme 1. místo v krajském
kole soutěže Zlatý erb 2020 za
elektronický kalendář akcí
▪ získali jsme 3. místo v soutěži o Oblíbené informační centrum roku
2020 k KV kraji
▪ rozšířili jsme fotobanku města
a poskytli fotografie podnikatelům
k propagaci
▪ natočili jsme dvě nová videa a rádiové spoty v rámci kampaně Mariánky jsou super
▪ připravili jsme dvě nové trasy pro
děti s veverkami Rudou a Karolínou
▪ spolupracovali jsme se základními
školami na projektových dnech

Co děláme dlouhodobě:
▪ vydáváme elektronický newsletter
o cestovním ruch
▪ spravujeme oficiální webové stránky
města – turistický portál
▪ spravujeme oficiální turistické portály na sociálních sítích (FB a Instagram)
▪ spravujeme městskou fotobanku
▪ tvoříme a distribuujeme propagační
materiály a podílíme se na dotiscích
▪ prezentujeme město na propagačních akcích
▪ podílíme se na organizaci press
a fam tripů
▪ staráme se o PR komunikaci

Situace v cestovním ruchu nám práci neulehčila, přesto jsme realizovali řadu marketingových aktivit. Pomáhala
nám však řada partnerů a kolegů včetně Karlovarského kraje a těm všem patří velké díky.

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Mariánské Lázně vstupují do krajské destinační agentury
Město Mariánské Lázně se stává novým členem spolku Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj. Přijetí
nového člena bylo odsouhlaseno na listopadové valné hromadě spolku.
„O vstup tohoto člena destinační agentura dlouhodobě usilovala. Jedná se
o další krok k naplnění dlouhodobého
cíle vytvoření uceleného systému destinačního managementu v Karlovarském kraji,“ komentuje aktuální dění
předseda destinační agentury Petr
Židlický.
Krajská agentura dlouhodobě využívá nabídky města Mariánské Lázně
v rámci marketingových aktivit. Úzce
také spolupracuje s nedávno vzniklou
lokální destinační agenturou KIS Mariánské Lázně. Vstupem do krajské organizace destinačního managementu
tak město Mariánské Lázně pouze završilo dlouhodobou spolupráci, která
nově znamená i finanční závazek, jenž
umožní marketingové aktivity krajské
destinační agentury ještě více rozšířit.
Oproti tomu toto významné lázeňské
město získá možnost podílet se na přípravě kampaní a rozhodování o dílčích
aktivitách destinační agentury Živý
kraj.

Ohlédnutí za létem v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj přivítal v letošní hlavní turistické sezoně (červenec – září) celkem 377 637 hostů, kteří zde strávili
1,3 milionu nocí. Přes nepříznivou situaci se Karlovarský kraj může za období letošní hlavní sezony pochlubit největším nárůstem domácích návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice.
Kraj navštívilo 273 507 domácích návštěvníků, což je oproti stejnému období loňského roku, kdy kraj navštívilo
168 730 domácích návštěvníků, nárůst
o 62%. Přesto v důsledku opatření
proti šíření koronaviru zaznamenal
cestovní ruch v Karlovarském kraji
stejně jako ve zbytku České republiky
výrazný propad tržeb u všech poskytovatelů služeb. Hlavním důvodem je
úbytek zahraničních návštěvníků, kterých v letošní hlavní sezoně navštívilo
kraj 104 130. V loňském roce jich za
stejné období bylo 198 455.
Zahraniční turisté tvoří v Karlovarském
kraji výrazné procento návštěvníků
a jejich výdaje jsou větší než u tuzemských. Podle dat z regionální analýzy
pro Karlovarský kraj agentury Czech-

www.marianskelazne.cz

Tourism v letech 2018 – 2019 turista
ze zahraničí utratil za den v průměru
2 131 Kč oproti domácímu turistovi,
který utratil v průměru 746 Kč. Dle
šetření Českého statistického úřadu do kraje v letošní hlavní sezoně
ze zahraničí nejčastěji přijížděli naši
sousedé z Německa (76 855), Slovenska (4 887) a Polska (3 587).
Do zvýšeného zájmu tuzemských
návštěvníků o Karlovarský kraj se
promítly nejen státní lázeňské vouchery, ale také speciální marketingové kampaně lázeňských měst, které
byly zastřešeny kampaní Destinační
agentury pro Karlovarský kraj - Dovolená na západě. „Návštěvníky do
Karlovarského kraje lákalo i bezplatné vstupné do všech kulturních

institucí zřizovaných krajem a výrazná
sleva na předplacenou turistickou kartu KV Region Card. Mnohé památky se
tak v hlavní sezoně mohly pochlubit
rekordní návštěvností,“ dodává Petr
Židlický.
Destinační agentura pro Karlovarský
kraj pokračuje ve svých marketingových aktivitách. S nadcházející sezónou jsou zaměřeny především na zimní aktivity, nicméně i nadále je jednou
z hlavních komunikačních linek lázeňství, relax a prevence. Karlovarský kraj
toto podpořil vyhlášením programu
na podporu ubytování v regionu, pro
který vyčlenil částku 3 000 000 Kč
a navázal tak na aktivity státu nebo
města Karlovy Vary, které dlouhodobě
nabízí vlastní vouchery na ubytování.
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Návštěvnost města Mariánské Lázně ve třetím čtvrtletí roku
2020
2019
2020
Na výsledky statistik návštěvnosti
ve třetím čtvrtletí roku 2020 se upírají zraky všech aktérů cestovního
ruchu. Podle předběžných údajů,
které ČSÚ zveřejnil, Mariánské Lázně v měsících červenec, srpen a září
navštívilo 76 930 hostů s průměrnou
délkou pobytu 4 noci. Je to o 3558
hostů méně než ve stejném období
roku 2019, neboli čtyřprocentní pokles. Také průměrná délka pobytu
klesla z 5 na 4 noci.
Nicméně vzhledem k tomu, že loni tvořili 62% všech příjezdů zahraniční hosté
a letos jich díky pandemii přijelo o 57%
méně, nejsou tato čísla tak hrozná. Téměř celou hodnotu loňských příjezdů letos nahradili Češi, kteří tvořili 72% všech
příjezdů. Poměr rezidentů a nerezidentů
se tedy razantně otočil. Čechů letos přijelo o 84% více než loni a pokud se zaměříme na lázeňská zařízení, zde vidíme
prudký skok nahoru o 142%. V případě
lázeňských zařízení jsou také celkové statistiky příjemnější, zde máme 7% navýšení návštěvnosti, ačkoliv délka pobytu je
pochopitelně kratší.
V Mariánských Lázních se ubytovalo
55 383 Čechů (z toho 41 091 v lázeňských zařízeních) a strávili zde průměrně
4 resp. 4,4 noci. Cizinců přijelo 21 547
a zůstali zde průměrně 4 noci.
Téměř 80% všech zahraničních příjezdů
tvořili Němci. Následuje Slovensko, Polsko, Rakousko a Nizozemsko. Průměrná
délka pobytu je u všech těchto národností 2 až 3 noci.
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Návštěvnost Turistického informačního centra Mariánské Lázně
Do Turistického informačního centra
v Mariánských Lázních zavítalo ve třetím
čtvrtletí roku 2020
60 489 zákazníků, což je téměř 20% nárůst oproti roku 2019. Samozřejmě prakticky téměř všichni návštěvníci byli Češi
(93%).
Největší zájem ze strany návštěvníků
byl o turistické regionální karty a s nimi
souvisejícími službami, komentované
prohlídky či prohlídky lázeňského komplexu.
Statistiky návštěvnosti města a TIC Mariánské Láně naleznete na webu: www.marianskelazne.cz/pro-media/

www.marianskelazne.cz
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Nevíte co nadělit blízkým pod stromeček?
Sháníte dárky na poslední chvíli nebo si jen zkrátka nejste jistí, čím potěšit své blízké? Přijďte si vybrat z naší nabídky...
Obdarujte své blízké zážitkem prostřednictvím dárkové poukázky k výběru vstupenek v hodnotě 200 Kč pro rok 2021.
Poukázky lze využít nejen na akce Městského divadla, ale i na jakékoliv jiné akce a představení, které se prodávají
prostřednictvím infocentra (akce v sítích Ticket Art, Ticket Portál, Ticket Stream, Karlovarská vstupenka, Plzeňská
vstupenka).
Plánujete své blízké obdarovat pobytem v Mariánských Lázních? Kupte jim regionální Turistickou kartu, díky které
budou moci čerpat slevy a vstupy zdarma po celém Karlovarském kraji. (www.marianskelazne.cz/turisticka-karta/)
Dále Infocentrum nabízí prodej dárkových přemětů, batůžky, tašky a další suvenýry. Nezapomeňte, že i drobnost může
udělat velkou radost.
Navštivte nás na adrese Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně a vyberte si z naší nabídky.

Národní průkaz průvodce

Od roku 2021 je povinností každého průvodce v cestovním ruchu, který chce
v tomto oboru i nadále podnikat, pořídit si tzv. „Národní průkaz průvodce“.
Tento průkaz bude povinný od 1. března 2021 a bez něj nebude možné tuto
činnost legálně vykonávat.

www.marianskelazne.cz

▪ Od 1. 3. 2021 při výkonu průvodcovské činnosti bude každý průvodce povinen být na viditelném místě
označen průkazem. Průvodců ve
vnitřních prostorách, tj. hrady, zámky, muzea apod., se tato povinnost
netýká.
▪ Současně s průkazem musí být průvodce buď držitelem Živnostenského oprávnění, nebo mít uzavřenou
pracovní smlouvu pro výkon této
činnosti (např. dohodu o provedení
práce s cestovní kanceláří).
▪ Za legálnost výkonu práce průvodce
odpovídá jak sám průvodce, tak i zadavatel práce - např. cestovní kancelář, agentura, hotel atd..
▪ Žádosti se budou podávat od 1. ledna 2021 a bližší informace o konkrétním postupu budou známé koncem prosince. Při podání žádosti do
konce února se nebude muset platit
správní poplatek 1000 Kč.
▪ Existuje průkaz I. stupně a průkaz II.
stupně. Pro získání průkazu II. stupně je nutné předložit osvědčení /
vysvědčení o úspěšně složené zkoušce „Průvodce cestovního ruchu“.
Pokud si nejste jisti svým osvědčením, obraťte se na školu TYRKYS,
kurzy@tyrkys.cz
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Lázeňská péče není omezena
Stále můžete získat státní příspěvek 4 000 Kč na lázně
nově i pro samoplátce

V současné době je většina hotelů z pochopitelných důvodů uzavřena. V návaznosti na příslušná usnesení vlády upravující krizová opatření mohou lázeňská
zařízení od 23. listopadu opět poskyto-

Více informací na:
www.kudyznudy.cz/dolazni

vat tzv. „samoplátecké“ lázeňské léčebně rehabilitační pobyty vč. těchto pobytů
s využitím slevy na základě voucheru. Při
plánování lázeňského pobytu je proto potřeba si ověřit, zda je daný hotel otevřen.

#mariankyjsousuper
www.marianskelazne.cz

Informace z infocentra
Slavní návštěvníci a výročí roku 2020
95 let od návštěvy Mariánských Lázní básníkem Vítězslavem Nezvalem.

120 let od doby, kdy Mariánské Lázně hostily snad nejbohatšího hosta ve své
historii, byl jím perský šách Mezzefir Eddin.

120 let uplynulo od chvíle, kdy se zde léčil hudební skladatel a dirigent
Eduard Nápravník. Původem Čech působil v Petrohradě a skládal fantazie
na motivy českých národních písní.

Johann Strauss II.

130 let od prvního pobytu "krále valčíků" Johanna Strausse. V Mariánských
Lázních pobýval dvakrát. Poprvé (1890) byl ubytován v hotelu Casino (hotel
Falkensteiner), podruhé (1891) ve vile Něva (Ruská 124). Na počest jeho pobytu se konal koncert v Bellevue. Při druhém pobytu rád sledoval ze svého
balkónu produkce vojenské kapely v Casino parku (zaniklý park mezi Lidickou a vilami v Ruské ulici, dnes zde stojí nové křídlo hotelu Falkensteiner).
130 let uplynulo od koncertu slavného českého houslisty Františka Ondříčka,
který koncertoval v Radničním sále v roce 1890.

Před 140 lety, roku 1880 zde pobýval německý filosof Friedrich Nietsche.
Ubytován byl v domě Eremitage v blízkosti Miramonte. Toulal se po místních
lesích a kopcích. V dopise z 18. července 1880 píše, že ve sklepě domu, kde
bydlel, byla odhalena padělatelna peněz.

140 let od třetí návštěvy ruského spisovatele Ivana Alexandroviče Gončarova,
ten navštívil Mariánské Lázně celkem jedenáctkrát (1857 – 1860 třikrát
v domě Pomněnka – hotel Aura, 1861 Plasser Haus, 1865 – 70 dům Brusel,
1872 Sanssouci), napsal zde část románu Oblomov a roku 1860 román Strž.

Před 145 lety se zde léčil slavný ruský spisovatel Nikolaj Semjonovič Leskov.
Byl zde dvakrát, poprvé v r. 1875 a podruhé v r. 1884. Když v červenci 1884
opouštěl Mariánské Lázně napsal: "Podivuhodné, půvabné město! Už nikdy
nebudu tak frisch und frei jako zde!"

Friedrich Nietsche

155 let od chvíle, kdy se zde léčil ruský básník a dramatik Alexej
Konstantinovič Tolstoj.

Richard Wagner

Johann Wolfgang Goethe

175 let od doby, kdy v Mariánských Lázních pobýval největší operní tvůrce
Richard Wagner. Léčil se zde v roce 1845. Bydlel v domě Jetelový lístek (Karlovarská ul.) se svou ženou Minou Planerovou a spřátelil se zde s kapelníkem
lázeňského orchestru Krüttnerem. Vznikaly zde základy jeho oper Lohengrin,
Parsifal a Mistři pěvci norimberští.
Přesně 190 let uplynulo od chvíle, kdy Mariánské Lázně navštívil houslový
virtuos Louis Spohr. Ten byl krásou místa tak uchvácen, že složil melodický
valčík, opus 89, "Vzpomínka na Mariánské Lázně". Pobýval zde v domě Weimar a o rok později v r. 1831 v domě Zlatá kotva společně s manželkou - známou zpěvačkou a virtuoskou na harfu.

V dubnu roku 1820 se do Mariánských Lázní vypravil na výlet slavný básník
Johann Wolfgang von Goethe. Místem byl nadšen a psal o tom synovi a Hufelandovi: "Bylo mě jako bych se nacházel v severoamerických lesích, kde se
postaví město ve třech letech. Plán je šťastný a přívětivý, vedení přísné, řemeslníci pracovití, dozor rozumný a bdělý. Hotové domy, domy postavené až ke
střeše či sotva vyrůstající ze základů - všechno je živé. Sotva jsem spatřil něco
tak příjemného." Goethe se rozhodl příštího roku přijet do Mariánských Lázní
na léčení.
zdroj: hamelika.cz

Komentované a adventní prohlídky pokračují!
Pojďte se projít po mrazivých Mariánských Lázních s našimi průvodci.

www.marianskelazne.cz
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Už jste navštívili?
V okrese Tachov v Plzeňském kraji,
38 km jihovýchodně od Mariánských
Lázní leží na řece Mži město Stříbro.
Nádherná renesanční radnice, minoritský klášter, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či
podzemní štola Prokop, tím vším se
může pochlubit.
Renesanční most s mostní bránou
K nejhezčím památkám Stříbra patří
renesanční kamenný most z 16. století,
nesený pěti oblouky. Vede na něj mostní
brána zdobená psaníčkovými sgrafity,
která spolu s mostními věžemi pražského Karlova mostu představuje poslední
trojici staveb tohoto typu v Česku.
Radnice a kostel Všech svatých
Při pohledu z mostu vás zaujme nejvýraznější dominanta města - kostel
Všech svatých se svou hranolovitou
věží. Kostel prošel rekonstrukcí a
čtyřpatrová věž je od roku 2010 volně

www.marianskelazne.cz

Hornické město na půli cesty do Plzně
přístupná veřejnosti. Skýtá tak krásný pohled na město a široké okolí.
Mezi památky, které byste během návštěvy neměli minout patří radnice
na Masarykově náměstí. Rozsáhlá renesanční stavba se třemi štíty byla vystavěná v průběhu 16. století na místě
dvou domů.
Minoristský klášter a zahrady
Naproti radnici v pravém rohu náměstí naleznete Minoritský klášter,
který byl postaven kolem roku 1238
a jeho založení je připisováno zakladatelům rodu Švamberků. Nyní se zde
nachází Městské muzeum jehož součástí je informační centrum, výstavní
galerie a víceúčelový sál.
Muzeum je zaměřeno na hornictví
a geologické obory. V přízemí budovy kláštera, v severní části ambitu je zpřístupněna křížová chodba.
Zde jsou odkryty dva gotické portály
a další architektonické prvky. Z křížo-

vé chodby lze vstoupit přímo do torza
kostela sv. Máří Magdalény.
Za klášterem se nachází terasovité minoritské zahrady, které se svažují až k
řece Mži. Přes řeku tzv. "Červená lávka",
za kterou se nachází Hornický skanzen.
Horníci na Stříbrsku
Při procházce Stříbrem vás zřejmě ani
nenapadne, že země pod vámi je do
hloubky několika desítek metrů protkána soustavou štol. Jejich jména –
Barbora, Gottwill či Svatá Anna – vám
připomenou, že Stříbrsko je vůbec
nejstarším doloženým rudním revírem u nás. V prostoru před ústím bývalé královské dědičné štoly Prokop se
nachází Hornický skanzen s bohatým
strojním vybavením, můžete se samozřejmě projít i atraktivním podzemím.
zdroj: kudyznudy.cz,
www.infocentrumstribro.cz
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Informace z infocentra

Městské divadlo je uzavřeno
do 31.3. 2020

Turistické informační centrum je pro
veřejnost otevřeno od 3.12. 2020

Vstupné na neodehraná představení již nelze vrátit.

Infocentrum bude otevřeno od 3. prosince, a to od
pondělí do soboty od 9 – 12,30 a 13 - 16 hodin.

Nevyužité kupony za rok 2020 lze využít pro nákup
kuponů v roce 2021.
O dalším vývoji situace budeme informovat na webu:
www.kisml.cz nebo Facebooku.

Infocentrum bude uzavřeno od 21.12. do 5.1.2021.

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

Městské muzeum je otevřeno
od 5.12. 2020

Park Boheminium má otevřeno
od 4.12. 2020

Od soboty 5. 12. je Městské muzeum opět otevřené.

Od pátku 4.12. 2020 začíná v parku Boheminium zimní
sezóna a má opět otevřeno.

sobota a neděle - od 9:30 do 17:30
úterý až pátek - od 13:30 do 17:30
Po - zavřeno
Kontakt:

Každý den
10.00 – 17.00

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"

www.marianskelazne.cz

Provozní doba

otevřeno od 3.12. 2020
po – so
09.00 – 12.30
		
13.00 – 16.00
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TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
Prohlídky - prosinec 2020
Prohlídka centra města

čt

03.12. 2020, 15:30

100,-

so

05.12. 2020, 15:30

100,-

čt

10.12. 2020, 15:30

100,-

so

12.12. 2020, 15:30

100,-

čt

17.12 2020, 15:30

100,-

so

19.12. 2020, 12:30

100,-

Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.
2. Adventní prohlídka

Historie a tradice Vánoc, návštěva trhů (dle termínu), vánoční zvyky a zimní
sezóna v lázních před 200 lety.
Prohlídka centra města

Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.
3. Adventní prohlídka

Historie a tradice Vánoc, návštěva trhů (dle termínu), vánoční zvyky a zimní
sezóna v lázních před 200 lety.
Prohlídka centra města

Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.
4. Adventní prohlídka,
ke Králi smrků

Poslední komentovaná prohlídka tohoto roku. Dozvíte se informace
o vánočních zvycích v lázních před 200 lety a podíváte se až ke Králi smrků.
Pojďte se nadýchat čerstvého vzduchu a protáhnout tělo. Délka cca. 8 km.
Sraz je v Turistickém informačním centru (Dům Chopin, Hlavní 47)

Nárok na slevu mají děti od 6-15 let, studenti, držitelé karty ZTP a Senior pasu. Pro
malé děti využijte speciální prohlídky z naší nabídky. Uvedené ceny platí na osobu.
Vstupenky lze koupit v infocentru nebo na www.marianskelazne.cz/prohlidky
ZDARMA
s kartou

Mariánskolázeňská naučná trasa

STEZKA SPISOVATELŮ

▪ Stezka je tvořena 11 panely, které jsou
rozmístěny v místech, kde pobývali slavní
spisovatelé.
▪ Trasa je doplněna o literární kvíz, který si
lze vyzvednout v městském infocentru.
▪ Za správné vyplnění kvízu získá účastník
v infocentru odměnu.

Zábava pro celou rodinu, ideální pro školní výlety školáků i předškoláků.

Elektronický průvodce městem

SMARTGUIDE
Pojďte
objevit
krásy
Mariánských
Lázní

Discover what
you didn‘t
know about
Mariánské
Lázně

Entdecken
Sie,
was Sie über
Marienbad
nicht wussten

s Vaším osobním audioprůvodcem.

with your private audio-guide.

mit Ihrem privaten Audioguide.

Audioprůvodce / Audio-guide / Audioguide
Zajímavá místa / Interesting sights / Sehenswerte Orte
Offline mapy / Offline maps / Offline-Karten

To get the app
scan this QR code

or visit this page on your smartphone:
get.smart-guide.org/MAR

Zábavné vycházkové trasy pro děti s lázeňskými veverkami

KAROL ÍN A & RUDA

▪ Pracovní list si lze vyzvednout v městském
infocentru.
▪ Trasa provede děti lázeňským centrem
Mariánských Lázní.
▪ Po správném vyřešení křížovky na ně čeká
v infocentru odměna.

S Karolínou za poznáním
▪ Trasa pro děti 5–6 let

Rudolfova tajná mise
▪ Trasa pro děti 6–11 let

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2020.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků
a těšíme se na společný rok 2021!
#mariankyjsousuper
www.marianskelazne.cz

