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Informace z infocentra
Letní sezóna zachráněna

Letošní sezóna byla v každém směru výjimečná a pro lázeňská města obzvlášť náročná. Mariánské Lázně v rekordním
čase po vyhlášení nouzového stavu v březnu spustili letní marketingovou online kampaň s názvem „Mariánky jsou super“
a Češi začali objevovat Mariánky tak trochu jinak.

Podle údajů Turistického informačního centra (TIC) navštívilo Mariánské Lázně v letních prázdninových
měsících o 27 procent návštěvníků
více, než ve stejném období loňského
roku. Zaměstnanci infocentra obsloužili denně i tisícovku lidí. Velký zájem
Čechů podpořila akce Karlových Varů,
které po dobu prázdnin významně
zlevnily regionální turistickou kartu Karlovy Vary Region Card, jejímž
partnerem jsou právě Mariánské Láz-

www.marianskelazne.cz

ně. Karta umožňuje jízdu zdarma v
MHD v Mariánských Lázních a Karlových Varech a vstup zdarma nebo
se slevou do více než 60 památek v
Karlovarském kraji. Zatímco loni se
v TIC v Mariánských Lázních prodaly
ani ne dvě desítky karet, letos to byly
bezmála tři tisíce.
Výrazně se také změnila struktura
návštěvníků lázní. Zatímco dříve do
Mariánských Lázní jezdili z 80% cizinci, letos byla situace opačná. Val-

nou většinu hostů tvořili Češi všech věkových kategorií, včetně rodin s dětmi,
které přilákala akce „Coolonáda“ – lázeňský animační klub s hlídáním dětí.
Přesná čísla ohledně návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení budou
k dispozici až v rámci třetího čtvrtletí, tedy někdy v říjnu, nicméně podle
zpráv některých ubytovatelů i oni byli
s návštěvností v létě spokojení. Statistické údaje týkající se České republiky
se dočtete v následujícím článku.
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Informace z infocentra
V červenci se v hotelech ubytovalo o pětinu více Čechů než vloni
V prvním měsíci letních prázdnin se v českých hotelech ubytovalo téměř o sto tisíc více Čechů než ve stejném období
loňského roku. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.
Naopak zahraničních turistů v hotelech
oproti loňskému červenci ubylo téměř
o sedm set tisíc. Celkem v červenci
2020 přijelo do českých hotelů 911 tisíc
hostů (pokles 39,2 %), z toho 643 tisíc
domácích (nárůst 17,7 %) a 268 tisíc
zahraničních (pokles 71,8 %).
K opětovnému nastartování turismu
došlo v Česku především ze strany českých turistů. V porovnání s červencem
2019 jich cestovalo výrazně více, počet
hostů v hotelech vzrostl o 17,7 % a počet přenocování o 20,3 %. Počet hostů
ze zahraničí se naopak u většiny trhů
propadl o více než 50 %. Nejvíce k nám
v červenci přijížděli naši sousedé a turisté z Nizozemska a Dánska.
„Výrazně vzrostl zájem domácích hostů o čtyř a pětihvězdičkové hotely. Počet hostů v pětihvězdičkových hotelech vzrostl oproti loňskému červenci
téměř o 100 % (z 8,6 tis. na 16,9 tis.),
v hotelech se čtyřmi hvězdami byl nárůst domácích hostů o 42 %,“ uvedl
Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism, a dodal: „Zájem o čtyř a pětihvězdičkové hotely pozitivně ovlivnily
lázeňské vouchery, jelikož lázeňská
ubytovací zařízení často do této kate-

gorie spadají. Jen za červenec si na
stránkách www.kudyznudy.cz/dolazni lidé stáhli přes sto šestnáct tisíc
lázeňských voucherů.“
„Němci měli dovolenou 2020 trávit
především v Německu, což pak potvrdil i overbooking tamních již dříve hojně navštěvovaných destinací.
A ti, kteří vyjeli do zahraničí, zamířili
především do sousedních států včetně Česka. Podle týdenních predikcí společnosti TrevoTrend zůstává
mezi dotázanými zájem o Česko na
podobných hodnotách jako v roce
2019. V plánování dovolených se
však projevuje tzv. korona efekt, popsaný Německým svazem cestovního
ruchu – lidé plánují a rezervují dovolené maximálně týdny dopředu,“
popisuje situaci v Německu Markéta
Chaloupková, ředitelka zahraničního
zastoupení agentury CzechTourism
v Německu.
„I přes to, že podle červnového průzkumu polské agentury PBS, který
zjišťoval ochotu polských občanů
cestovat na dovolenou, plánovala
cestu s jedním noclehem jen zhruba
polovina Poláků, a do zahraničí jich

plánovalo vyjet jen necelých 13 %, se
turisté z Polska do České republiky
vracejí mezi prvními,“ komentuje ředitelka zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Polsku Ivana Bílková a pokračuje: „Od srpna je v Polsku
vydáván turistický poukaz ve výši 500
PLN (cca 3000 CZK), na který je možné
čerpat služby spojené s dovolenou na
území Polska. Je ale pravděpodobné,
že ti, kteří se ubytují u česko-polské
hranice, budou do Česka vyjíždět alespoň na jednodenní výlety.”
„Slovenská vláda podpořila domácí
cestovní ruch rekreačními poukazy a Slováci letos po otevření hranic
cestují do zahraničí méně než vloni.
Přesto jim podle Českého statistického
úřadu co do počtu příjezdů do České
republiky patří stále druhé místo. Podle údajů slovenské Tatra banky, která
porovnávala počet transakcí platebními kartami v červnu a červenci 2020
se stejnými měsíci vloni, patří České
republice dokonce prvenství,“ uvedla
Nora Gill, ředitelka zahraničního zastoupení agentury CzechTourism na
Slovensku.
Zdroj: Newsroom TTG/CzechTourism
Kompletní data naleznete ZDE
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Výstava UNESCO v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji se nachází území a města nominovaná k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO v rámci
zapsaného statku Great Spas of Europe, část z nich je již na seznamu zapsána.
Na seznamu UNESCO Paměť světa je
rovněž zapsána národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie.
Karlovarský kraj proto nechal zhotovit
putovní outdoorovou výstavu, která
poslouží k propagaci těchto atraktivit
kraje.
První část výstavy věnovaná lázním
byla veřejnosti představena v roce
2019 během 54. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
na Mlýnské kolonádě. V celém rozsahu byla výstava představena během
oslav zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2019
v Jáchymově.
Od té doby mohli návštěvníci spatřit
výstavu na Festivalu kresleného humoru ve Františkových Lázních, během akcí Kanceláře architekta města
Karlovy Vary na náměstí Milady Horákové v krajském městě, na hornických
slavnostech v Krupce nebo během
pouti sv. Vavřince v Horní Blatné.

Do konce října si budete moci výstavu prohlédnout v Mariánských Lázních
ve Skalníkových sadech v prostoru od Sousoší monarchů k promenádě
Bad Homburg. Tento termín nahrazuje zrušení výstavy v květnu 2020.

Kontrola kvality služeb v TIC dopadla na výbornou
KIS Mariánské Lázně s.r.o. provozuje mimo jiné Turistické informační centrum v Mariánských Lázních (TIC). TIC
je členem Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR), která pravidelně kontroluje kvalitu služeb svých
členů pomocí metody mystery shopping ve spolupráci s agenturou CzechTourism.
TIC Mariánské Lázně je certifikováno
v rámci „Jednotné klasifikace turistických informačních center“ v kategorii
A, což je nejvyšší dosahovaná známka
a Mariánské Lázně tak patří mezi 21
takto oceněných TIC z celé ČR. V TIC
Mariánské Lázně proběhla kontrola
kvality služeb v srpnu. TIC se hodnotí z pohledu běžného zákazníka, který se do infocentra přišel informovat.
Každé TIC bylo celkově ohodnoceno
tzv. indexem, jež nabývá hodnoty 0%100% a vyjadřuje kvalitu obsluhy TIC
(čím vyšší hodnocení, tím lepší). Naše
infocentrum získalo index 95%, což je
hodnoceno jako výborný výkon.
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Lázeňští lékaři Nehr – Sheu – Heidler
Trojice lékařů, kteří stáli u zrodu Mariánských Lázní je označována jako
„souhvězdí, které zazářilo nehynoucím světlem na nebi Mariánských
Lázní“ a položilo základy budoucím mezinárodním lázním.
Johann Josef Nehr (*1752)
Byl klášterní lékař, který byl nazýván „medicínským otcem Mariánských Lázní“.
V roce 1779 poprvé vstoupil do divokého údolí pramenů, aby posoudil zdejší
léčivé vody. Roku 1786 opat kláštera Teplá Trautmannsdorf povolil, aby se u
Křížového pramene usadili dva dřevorubci. Nehr sem docházel, upravil jímání
minerálních pramenů a lékařsky potvrdil jejich léčivé vlastnosti formou pití a
koupání, jakož i léčivost zdejší slatiny. V letech 1804-1808, po marných prosbách o stavbu klášterního domu, tu postavil vlastní dům Zlatá koule (Goldene
Kugel – po své ženě Fanny Kugelové). V roce 1810 prosadil výstavbu lázeňského domu se 16 koupelnami a postavil vedle Zlaté koule další dům. Své poznatky po 34 letech pozorování popsal v první knize o Mariánských Lázních
„Beschreibung der mineralischen Quellen zu Marienbad auf der Stiftherrschaft
Tepl, nahe bei dem Dorfe Auschowitz“, která vyšla v roce 1813. Jako bezdětný
odkázal po smrti peníze chudým studentům a matkám s mnoha dětmi. Na jeho
památku byla přímo u Křížového pramene postavena v roce 1857 Nehrova busta a roku 1868 pojmenována Nehrova ulice (Nehrgasse), v níž stály jeho dva
domy. Nehr zemřel 30. 9. 1820, letos je to tedy přesně 200 let od jeho úmrtí.
Fidelis Scheu (*1790)
Nastoupil na místo klášterního lékaře po doktoru Nehrovi v roce 1820. V Mariánských Lázních začal svou lékařskou praxi a významně přispěl k rozvoji lázní.
Zakoupil dům č.p. 10 na Goethově náměstí „Zelený kříž“ (dnes opuštěný dům
Split). Měl sedm dětí a jeho dcera Augusta (*1820) byla matkou nejslavnějšího
starosty Augusta Herziga. Za pobytu Goetha byl též jeho osobním lékařem. V
roce 1828 ho jmenoval bavorský král královským dvorním radou. Zemřel ve
39 letech.

Karl Josef Heidler (*1792)
Přišel do Mariánských Lázní roku 1818 jako „zemský knížecí lékař pramenů“. V
roce 1828 byl Karl povolán do nové funkce na místě zakladatele lázní Johanna Josefa Nehra, na doporučení místodržícího F. A. Kolowrata a přijat opatem premonstrátského kláštera v Teplé Karlem Reitenbergrem. Věnoval se neúnavně 40 let
rozvoji Mariánských Lázní a je považován za jednoho z jejich spoluzakladatelů.
Už v roce 1822 označil mariánskolázeňské sady za významnou součást zdejšího
léčebného procesu. Jeho zásluhou bylo i vybudování mnoha prospěšných lázeňských zařízení, jako byla čerpadla k jímání minerálních vod, užívání skleněných
měřidel nebo úprava okolí lázeňských pramenů. Napsal nejméně 25 odborných
publikací o Mariánských Lázních. Od roku 1829 byl císařským radou, od roku
1832 měl titul Sasko-míšeňského lékařského rady, v roce 1835 byl jmenován carským státním radou a o dva roky později Saským dvorním radou. Za své zásluhy
byl 12. února 1858 císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu
s čestným titulem Edler a predikátem von Heilborn.
Společně s otcem Antonem postavil v Mariánských Lázních velký dům zvaný
Römer (zbořeno 1977). Patřil k blízkým přátelům J. W. Goetha, který byl kmotrem jednoho z Heidlerových synů. V roce 1858 nechali jeho polští pacienti postavit na jeho počest pamětní obelisk s latinským nápisem, který dodnes stojí
uprostřed Skalníkova parku.
Zdroj: Hamelika.cz
Pojďte s námi na prohlídku po pramenech v Mariánských Lázních. Speciální prohlídka se koná
každý měsíc, sraz v Turistickém informačním centru, Hlavní 47. Konkrétní termíny najdete ZDE
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Den architektury v Karlovarském kraji
Moderní architektura i historické skvosty, budovy známé i stojící v pozadí pozornosti, ale i celé osady a čtvrti se stanou od
1. do 7. října cílem desátého ročníku festivalu Den architektury.
Pestrý program, který nabízí přes 300 akcí ve více jak
stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku zve na
místa veřejnosti běžně nepřístupná nebo je představuje v nových souvislostech. „V letošním roce chceme
poukázat na úlohu architektury i urbanismu ve společnosti, ať už se to týká životního prostředí a udržitelnosti rozvoje, funkčnosti veřejných staveb a prostorů
nebo proměn jednotlivých lokalit jak po společenské
stránce, tak z hlediska architektury,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka
Marcela Steinbachová. Program připomíná i několik
významných architektonických osobností minulosti
i současnosti jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar
Novotný, Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek.
Program Dne architektury se v Karlovarském kraji
soustředí na lázeňská města. V Karlových Varech se
můžeme v rámci Dne architektury vydat po Vřídelní
kolonádě a jejím okolí s architektem Karlem Adamcem. Autorem současné podoby kolonády ze 60. let je
architekt Jaroslav Otruba, který se podílel například
na ceněné výtvarné výzdobě pražského metra. Dozvíme se více o historii kolonády, proměnách v čase i o jejím současném významu.
Architektura v průběhu století,
aneb co nám zbylo po předcích

Pod tímto názvem se skrývá program festivalu v Mariánských Lázních. Komentovanou procházku po stopách architektonických slohů povede v sobotu 3. října od 15,30 hodin architektka Ludmila Míková. Sraz
u Turistického informačního centra (Hlavní 47). Město se vyznačuje neobvyklým založením, kdy nejprve
byly rozvrženy městské parky a posléze kolem nich
byly vybudovány lázeňské objekty. Autorem tohoto
urbanistického řešení je zahradní architekt Václav
Skalník (nar. roku 1776), který je jednou ze tří hlavních postav, jež stály u zrodu Mariánských Lázní.
V programu Dne architektury lze vybírat ze zdarma
přístupných exkurzí do běžně nepřístupných budov
s názvem Hurá dovnitř!, cyklovyjížděk, přednášek
nebo workshopů, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata.
Bohatou nabídku doplňují přednášky, diskuse nebo
divadelní představení věnované architektuře. Den
architektury nabízí i program pro děti a první český
architektonický filmový festival Film a architektura,
jenž letos po deváté přinese na plátna kin zejména zahraniční snímky, věnované architektuře a urbanismu.
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Komentované prohlídky - říjen 2020
Pojďte s námi na prohlídku po architektonických skvostech
Mariánských Lázních. Speciální prohlídka se koná každý
měsíc, sraz v Turistickém informačním centru, Hlavní 47.
Tajemství smrti Theodora
Lessinga

čt

01.10. 2020, 15:30

180,-

Architektura v průběhu století
so
aneb co nám zbylo po předcích

03.10. 2020, 15:30

zdarma

Po stopách slavných
návštěvníků II.

čt

8.10. 2020, 15:30

180,-

so

10.10. 2020, 13:30

180,-

čt

15.10. 2020, 15:30

180,-

so

17.10. 2020, 15:30

180,-

Prohlídka zaměřená na historii židovské komunity v ML.

Prozkoumejte jedinečnou architekturu kolonád a lázeňských domů.

Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.
Putování po
Mariánských Lázních II.

Vydejte se za místními léčivými prameny.
Po stopách spisovatelů aneb
mariánskolázeňská múza

Po stopách nejznámějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.
Prohlídka po pramenech III.

Vydejte se za místními léčivými prameny.
Slavná milostná setkání

čt

22.10. 2020, 15:30

180,-

Prohlídka zaměřená na historky o známých zamilovaných párech.
Prohlídka centra města

čt

29.10. 2020, 15:30

Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.
Po stopách slavných
návštěvníků I.

so

31.10. 2020, 15:30

120,-

180,-

Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.
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.

Více informací ZDE

5

Informace z infocentra
Den turistických
informačních center
V rámci Světového dne pro rozvoj informací je sobota 24. října vyhlášena za Den turistických informačních
center České republiky pod patronací A.T.I.C. ČR. Již 146 TIC z celé ČR se
chystá do akce zapojit.
Informační centra, která se do Dne infocenter zapojí, obdarují v sobotu 24. října
2020 své návštěvníky nějakou drobností, nebo je pozvou na znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj, jinde uskuteční
výjimečnou prohlídku apod.
TIC Mariánské Lázně si připravilo oblíbený foto koutek s rekvizitami, znalostní
kvíz a překvapení v podobě speciální obsluhy. Srdečně zveme širokou veřejnost,
aby se v sobotu 24. října 2020 přišla do
infocentra v Mariánských Lázních na
naši činnost podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

Mariánské Lázně

foto koutek s rekvizitami, znalostní kvíz
a překvapení v podobě speciální obsluhy

Víkendový pobyt v Orea Spa Hotelu Cristal
má svého vítěze!
V pořadí druhá soutěž o hotelový pobyt v Mariánských Lázních skončila 14. září. Díky své originální fotografii se vítězem stal pan Emil
Malík, skalní fanoušek a dlouholetý milovník Mariánských Lázní.
Soutěž vyhlásila destinační agentura KIS Mariánské Lázně s.r.o. ve
spolupráci s Orea Spa Hotelem Cristal. Soutěž tentokrát oslovila téměř 30 tisíc lidí a vyvolala na 750 reakcí.
Nechcete propásnout další soutěž? Sledujte nás na našem Facebooku:

https://www.facebook.com/marianskelazne.cz/

www.marianskelazne.cz

6

Už jste navštívili?
35 kilometrů od Karlových Varů směrem na Prahu naleznete město Chyše
s krásným novogotickým zámkem
a zámeckým pivovarem. Okolím protéká řeka Střela, jen o pár kilometrů
směrem na jih navíc leží magicky působivý Rabštejn nad Střelou.
Co musíte vidět v Chyších
Střed městečka tvoří velké náměstí
v mírně svažitém terénu, jehož středem prochází silnice spojující Žlutice
a Lubenec. Většina historických domů
na náměstí během druhé poloviny 20.
století zmizela, dochovalo se jich jen
pár včetně radnice. Nad náměstím
stojí zámek, zámecký pivovar a barokní kostel Jména Panny Marie. Na
východním okraji Chyší na vrchu zvaném Špičák stojí kostel Zvěstování
Panny Marie, raně barokní monumentální chrám z konce 17. století.

www.marianskelazne.cz

město s krásným novogotickým zámkem
a pivovarem
Zámek Chyše a Karel Čapek
Zámek, který od roku 1766 patřil
rodu Lažanských, získal dnešní romantickou podobu v polovině 19.
století, kdy jej pražský architekt Ignác Ullmann přestavěl ve stylu tudorské pseudogotiky. Smolné dvacáté století pro zámek snad zázrakem
neskončilo špatně. V roce 1996 bývalé rodové sídlo koupili zpět manželé Václav a Marcela Lažanští. Jedna
z prohlídkových tras mapuje pobyt
Karla Čapka v Chyších a jeho odraz v
literárním díle, ochutnat byste měli
i chyšské pivo vařené dle staročeských receptur.
Podél Střely do Žlutic a do Rabštejna
Lákají vás památky? Pak můžete
navštívit zámek Valeč nebo zámek
v Manětíně, městě s ohromujícím
souborem barokních soch. Příjemné
chvíle můžete strávit i v nedalekých
Žluticích, nad nimiž se vypíná po-

věstná hora Vladař. Jihovýchodně od
Chyší láká k výletu vyhlídka na skalách
nad údolím Střely. Pokud byste se podél řeky vydali dál k jihu, po několika
kilometrech byste dorazili do místa,
kde se na úzkém ostrohu nad meandrem Střely rozkládá malebné městečko Rabštejn na Střelou.
zdroj: www.kudyznudy.cz
Informace pro návštěvníky:
Zámek Chyše
▪ Říjen: sobota, neděle, svátky
10:00 – 17:00
▪ Základní vstupné: 120,- Kč

Zámecký pivovar Chyše
▪ pondělí - neděle: 11:00 – 22:00
▪ Základní vstupné: 80,- Kč
www.chyse.com
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