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Františkovy Lázně / Franzensbad

Tradice lázeňství
Tradition des Badewesens
Voda je pro život nezbytná a pokud má léčivou moc, pak se její význam 
znásobuje. Byly to právě léčivé prameny, které stály u  zrodu tří měst 
západočeského lázeňského trojúhelníka: Karlovy Vary, Mariánské Láz-
ně, Františkovy Lázně. Tak velké množství minerálních pramenů na tak 
malém území je celosvětovou raritou. Jmenovaná tři města mají mnoho 
společného, ale zároveň každé z nich vyniká svou jedinečností. Můžeme 
obdivovat řadu původních budov, velkolepé kolonády či parky stíněné 
korunami staletých velikánů.
Wasser ist fürs Leben unabdingbar und falls es dazu noch Heilkräfte 
besitzt hat, wird seine Bedeutung noch vervielfacht. Es waren ausge-
rechnet Heilquellen, die bei der Geburt der drei Städte des westböhmi-
sches Bäderdreiecks eine entscheidende Rolle spielten: Karlsbad, 
Marienbad, Franzensbad (auf Tschechisch Karlovy Vary, Mariánské 
Lázně, Františkovy Lázně). So eine große Anzahl an Mineralquellen auf 
so einem kleinen Gebiet ist eine weltweite Rarität. Die hier genannten 
drei Städte haben viele Gemeinsamkeiten, gleichzeitig aber zeichnet 



sich jede der Städte durch ihre Einzigartigkeit aus. Wir können hier eine 
ganze Reihe von alten ursprünglichen Gebäuden, großartige Kolonna-
den oder durch Baumkronen der hundertjährigen Riesen beschattete 
Parks bewundern.

O léčivé vodě v okolí Mariánských Lázní máme první zmínky z roku 
1528. Místním obyvatelům byly prameny známy ale již dříve. Velký roz-
voj lázeňství na našem území nastal koncem 19. a začátkem 20. století. 
K tématu historie lázní a lázeňství dnes existuje nepřeberné množství 
dokumentů, spisů, kreseb a dalších materiálů.



Podzimní Mariánské Lázně / Herbst im Marienbad

Die ersten schriftlichen Erwähnungen über Heilwasser in der Marien-
bader Umgebung stammen aus dem Jahre 1528. Die hiesigen Bewoh-
ner kannten die Quellen allerdings schon länger. Zur raschen Entwick-
lung des Badewesens auf unserem Gebiet kam es gegen Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts. Zur Thematik der Geschichte des 
Kurorts sowie des Badewesens allgemein gibt es heutzutage unzählige 
Dokumente, Schriftstücke, Zeichnungen und weitere Materialien.

Nové lázně pod kolonádou / Nové lázně pod kolonádou



Park u Ferdinandova pramene / Park bei der Ferdinandquelle

Na počátku se voda ze zdejších pramenů hlavně pila. Později se pou-
žívala ke  koupelím. Koncem 18. století se začala využívat také slatina 
a začátkem 19. století byl k léčbě přidán i plyn. Dodnes jsou využívány 
všechny složky. Léčbou projde každoročně tisíce pacientů.
Anfangs hat man das Wasser aus den hiesigen Quellen vor allem ge-
trunken. Erst später wurde es für Bäder eingesetzt. Ende des 18. Jahr-
hunderts begann man ebenso das Moor zu benutzen und am Anfang 
des 19. Jahrhunderts kam für Therapiezwecke noch Gas hinzu. Bis 
heute werden alle diese Elemente angewandt. Jedes Jahr absolvieren 
tausende von Patienten eine der Therapien.

Rudolfův pramen / Rudolfquelle



Díky geologickým předpokladům vznikala lázeňská města i na německé 
straně hranice, některá z nich se stala podobně jako např. Mariánské 
Lázně světově známá.
Dank den geologischen Voraussetzungen sind Bäderstädte ebenso an 
der deutschen Seite der Grenze entstanden, manche von ihnen wurden 
ähnlich wie z.B. Marienbad weltberühmt.

Mariánské Lázně
Marienbad
Město s  nádhernou architekturou a  bohatou minulostí, obklopené 
krásnou přírodou, je přirozeným centrem celého regionu.
Eine Stadt mit herrlicher Architektur und reicher Geschichte, mitten in 
wunderschöner Natur, bildet ein natürliches Zentrum der gesamten 
Region. 

Roku 1808 dostala osada U  kyselky název Mariánské Lázně. Jméno 
městu dal Mariin pramen. Svůj dnešní název dostal podle Mariánského 
obrazu, který blízko pramene údajně připevnil voják vracející se z války 
jako poděkování za to, že si zde vyléčil svá zranění. V širším okolí Mari-
ánských Lázní vyvěrá přes sto minerálních pramenů, ve městě samot-
ném kolem čtyřiceti. Všechny jsou studené kyselky a  jejich chemické 
složení je velmi různorodé. V  Mariánských Lázních se k  pitné léčbě 
využívá šest minerálních pramenů: Lesní, Křížový, Rudolfův, Karolinin, 
Ambrožův a Ferdinandův.
Im Jahre 1808 bekam die Ortschaft U kyselky (Zum Sauerbrunnen) den 
Namen Mariánské Lázně – Marienbad. Die Stadt wurde nach der Ma-
rienquelle benannt. Ihren Namen verdankt sie einem Marienbild, das 





angeblich ein aus dem Krieg zurückkehrender Soldat in der Nähe der 
Quelle aus Dank für die Heilung seiner Verletzungen befestigte. In wei-
terer Umgebung Marienbads entspringen über hundert Mineralquel-
len, in der Stadt direkt ca. vierzig Quellen. Alle sind kalte Sauerbrunnen 
und ihre chemische Zusammensetzung ist sehr verschieden. In Marien-
bad werden zu Zwecken der Trinkkur sechs Mineralquellen eingesetzt: 
Wald- (Lesní), Kreuz- (Křížový), Rudolf- (Rudolfův), Karolina- (Karoli-
nin), Ambrosius- (Ambrožův) und die Ferdinandquelle (Ferdinandův).

Lázeňské domy / Kurhäuser

Komplexní léčba je zaměřena na  tyto indikace: nemoci pohybového 
ústrojí, nemoci ledvin a močových cest, nemoci dýchacího ústrojí, me-
tabolická onemocnění, gynekologická onemocnění, nemoci oběhového 
ústrojí, onkologická onemocnění, nemoci trávicího ústrojí a  nemoci 
nervové. Skutečným klenotem jsou ve městě lázeňské domy, či paláce.
Die komplexe Therapie konzentriert sich auf die folgenden Indikationen: 
Erkrankungen des Bewegungsapparates, Harnweg- und Nierenerkran-
kungen, Erkrankungen der Atemwege, Metabolische Erkrankungen, 
gynäkologische Erkrankungen, Erkrankungen des Kreislaufsystems, on-
kologische Erkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparats und 
Erkrankungen des Nervensystems. Ein echtes Juwel in der Stadt sind 
die Kurhäuser oder Palais. 

A tak vás jistě nepřekvapí, že na mnohých místech před vámi trávily zde 
pobyt osobnosti z našich i světových dějin. Připomeňme např. Johan 
Wolfgang Goethe, anglický král Edward VII. (byl zde 9x), císař František 
Josef I., Gustav Mahler, Franz Kafka, Mark Twain, Thomas Alva Edison 
a mnozí další.
Angesichts dieser Tatsachen wird es Sie wohl kaum überraschen, dass 
sich an vielen dieser Orte schon vor Ihnen berühmte Persönlichkei-
ten nicht nur aus tschechischer und deutscher, sondern auch aus der 
Weltgeschichte aufgehalten haben – namhafte Beispiele wären Johann 
Wolfgang von Goethe, der englische König Edward VII. (der war hier so-
gar 9x zu Gast), Kaiser Franz Josef I., Gustav Mahler, Franz Kafka, Mark 
Twain, Thomas Alva Edison und viele andere.



Goethova socha / Goethe-Statue

V této době jsou Mariánské Lázně součástí nadnárodní sériové nomi-
nace Velkých lázní Evropy na  Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO.
Aktuell gehört Marienbad zu den Kurorten, die die übernationale Grup-
pennominierung Bedeutende Kurorte Europas eingereicht haben, um 
in die Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen zu werden.

Pro návštěvníky se sníženou schopností pohybu je přímo v centru Ma-
riánských Lázní na  Hlavní třídě vyhrazeno několik parkovacích míst. 
Centrum lázní v parku a kolem kolonády by mělo být po zpevněném 
povrchu na mnoha místech přístupné na vozíku. Stejně tak i mnohé 
hotely, lázeňské domy, banky a vybrané restaurace mají bezbariérový 
přístup či výtah. Několik WC s euroklíčem najdeme také v širším centru 
města, např. na nádraží Mariánské Lázně – město nebo u Ferdinan-
dova pramene.
Direkt im Zentrum von Marienbad auf der Hauptstraße (Hlavní třída) 
befinden sich einige ausgewiesene Parkplätze für Rollstuhlfahrer. Das 
Kurortzentrum im Park und in der Umgebung der Kolonnade ist auf 
befestigten Oberflächen vielerorts auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. 
Genauso sind viele der Hotels, Kurhäuser, Banken und ausgewählte 
Restaurants barrierefrei oder verfügen über einen Aufzug. Einige WCs 
mit Euroschlüssel findet man ebenso unweit des Stadtzentrums, zum 
Beispiel auf dem Bahnhof Mariánské lázně –město (Marienbad - 
Stadt) oder bei der Ferdinandquelle.



Smraďoch / Stinker

Také kolem Mariánských Lázní jsou místa, která umožňují výlety po oko-
lí s bezbariérovým přístupem. Nedaleko centra u hotelu Krakonoš s re-
staurací s  nájezdovou rampou, leží Park Boheminium, kde 
vám představí makety významných stavebních a  technických památek 
České republiky v  jednotném měřítku 1:25. Další zastávkou pro výlet 
může být bezbariérová naučná stezka Kladská s nenáročným 
rovinatým terénem, případně další nedaleko se nacházející bezbariéro-
vá naučná stezka „Smraďoch“.
In der Umgebung Marienbads gibt es ebenso Orte, die barrierefreie 
Ausflüge ermöglichen. Nicht weit vom Zentrum entfernt beim Hotel Kra-
konoš mit einem Restaurant und einer Rollstuhlrampe liegt der Park 
Boheminium, wo Sie Miniaturen bedeutsamer Bauwerke und 
technischer Denkmäler der Tschechischen Republik im Einheitsmaß-
stab 1:25 bewundern können. Ein weiterer Aufenthalt kann zum Bei-
spiel der barrierefreie Lehrpfad Kladská (Glatzer) in einem 
einfachen anspruchslosen Gelände sein, oder ein weiterer sich unweit 
befindender barrierefreie Lehrpfad Smraďoch (Stinker).



Lázně Kynžvart
Lázně Kynžvart (Bad Königswart)
Jen zhruba čtvrthodinu cesty autem vzdáleny od Mariánských Lázní leží 
Lázně Kynžvart s nedaleko situovaným zámkem Kyn-
žvart s rozsáhlým parkem, reprezentativním letním sídlem kancléře 
Metternicha.
Nur etwa eine Viertelstunde Autofahrt von Marienbad entfernt liegt die 
Stadt Lázně Kynžvart mit einem unweit situiertem Schloss 
Königswart mit einem ausgedehnten Schlosspark. Das Schloss 
diente als eine repräsentative Sommerresidenz des Staatskanzlers Met-
ternich.

Lázně se nacházejí v  oblasti Slavkovský les s  jedinečnými podmínka-
mi: stálá vlhkost vzduchu, minimální obsah škodlivin v ovzduší, vysoká 
sluneční intenzita. Klimatické podmínky jsou zde uznány jako přírodní 
léčivý zdroj (pouze čtyři lázeňská města v ČR).
Der Kurort liegt im Mittelgebirge Slavkovský les (Kaiserwald) mit einzig-
artigen Bedingungen: konstante Luftfeuchtigkeit, minimaler Schadstoff-
gehalt in der Luft, hohe Sonneneinstrahlung. Dank den klimatischen 
Bedingungen wurde Bad Königswart als Naturheilbad anerkannt (ins-
gesamt nur vier Kurorte in Tschechien).

Historie sahá do 13. století, kdy byla založena osada. Od roku 1623 se 
stala majetkem rodu Metternichů. Počátkem 19. století byl proveden 
průzkum minerálních pramenů. Od poloviny 20. století se v Kynžvartu 
specializují na léčbu dětských pacientů. Jedná se např. o léčbu onemoc-
nění dýchacího ústrojí, kožní onemocnění, nemoci trávicího ústrojí aj. 
Součástí léčení je též pitná léčba.



Lázně Kynžvart – zámek / Lázně Kynžvart (Bad Königswart) – Schloss

Seine Geschichte geht bis zum 13. Jahrhundert zurück, damals wurde 
hier eine Siedlung gegründet. Seit dem Jahre 1630 gehörte sie dem 
Geschlecht Metternich. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die hie-
sigen Mineralquellen wissenschaftlich untersucht. Seit der Hälfte des 
20. Jahrhunderts spezialisiert man sich in Bad Kynžvart auf die Behand-
lung von Kindern; dabei handelt es sich z.B. um die Behandlung von 
Erkrankungen der Atemwege, Hauterkrankungen, Erkrankungen des 
Verdauungssystems und weitere. Bestandteil der Therapie ist auch 
eine Trinkkur. 

Při cestě za poznáním můžete i  vy ochutnat např. prameny: Richard, 
Helena, Viktor a pramen Marie. Za dalšími prameny vás zavede nauč-
ná stezka Kynžvartské kyselky (přibližně 2 km dlouhá - kyselky Jezevčí, 
Kančí, Liščí).
Bei Ihrem Erkundungsweg können auch Sie hier z. B. die Quellen 
Richard, Helena, Viktor und Marie kosten. Zu anderen Quellen führt 
Sie der Lehrpfad Kynžvartské kyselky / Königswarter Sauerbrunnen 
(ungefähr 2 km lang – Sauerbrunnen Jezevčí / Dachsquelle, Kančí / 
Eberquelle, Liščí / Fuchsquelle).

K tomu ještě můžeme doporučit zdravotní procházku k přírodní památ-
ce Kynžvartský kámen. Nachází se asi 2 km jižně od Lázní Kynžvart. Jedná 
se o přibližně pět metrů vysoký žulový balvan homolového tvaru.
Außerdem können wir noch einen Gesundheitsspaziergang empfehlen: 
zum Naturdenkmal Königswarter Stein (Kynžvartský kámen). Er befin-
det sich etwa 2 km südlich vom Bad Königswart. Es handelt sich um 
einen etwa 5 m hohen hutförmigen Granitblock.





Pramen Richard / Quelle Richard

V samotném městě Lázně Kynžvart je většina atraktivit a pramenů v par-
ku dosažitelná bezbariérově. Také zámek Kynžvart je zcela bezbariérový. 
Návštěvníci na vozíku se pohybují po pevných asfaltových cestách. Čest-
ný dvůr zámku má zpevněný povrch, vysypaný jemným bílým štěrkem. 
Na zámku byla instalována toaleta upravená pro vozíčkáře.
Direkt in der Stadt Lázně Kynžvart sind die meisten Sehenswürdigkeiten 
und Quellen im Park barrierefrei zu erreichen. Auch das Schloss Kynž-
vart ist komplett barrierefrei. Rollstuhlfahrer bewegen sich auf festen 
Asphaltwegen. Der Schlossehrenhof hat eine befestigte, mit feinem 
weißem Kies bestreute Oberfläche. Im Schloss finden Sie eine rollstuhl-
fahrergeeignete Toilette. 

Minerální prameny, přírodní  
a kulturní atraktivity
Mineralquellen, Natur-  
und kulturelle Attraktionen

Na cestách po regionu se můžete zastavit u více, či méně známých pra-
menů na mnoha místech. Nedaleko Podlesí u Dolního Žandova vyvěrá 
radioaktivní pramen Radiovka, která se dříve stáčela do lahví. Pod Pan-
ským vrchem nedaleko obce Drmoul můžete ochutnat Panskou kysel-



ku, jejíž pramen se nachází v dutém kmeni. Nedaleko objevíte kyselky 
Svatovítskou, u Štolního mlýna. Svou lahodnou chutí je znám pramen 
Jedlová nedaleko Kosího potoka.
Unterwegs in der Region können Sie immer wieder einen kurzen Auf-
enthalt bei mehr oder weniger bekannten Quellen einlegen. Unweit 
von Podlesí (Markusgrün) bei Dolní Žandov (Unter Sandau) sprudelt 
die radioaktive Quelle Radiovka, die man früher in Flaschen abfüll-
te. Unter dem Hügel Panský vrch in der Nähe der Gemeinde Drmoul 
(Dürrmaul) kann man vom Sauerbrunnen Panská kyselka kosten, des-
sen Quelle sich in einem hohlen Baumstamm befindet. Nicht weit von 
hier entdecken Sie den Sauerbrunnen Svatovítská, bei der ehemaligen 
Mühle Štolní mlýn. Durch den köstlichen Geschmack bekannt ist die 
Quelle Jedlová in der Nähe des Amselbachs (Kosí potok).

Panská kyselka / Panská kyselka

Výlety po  okolí regionu Mariánských Lázní nenabízí ale jen exkurz 
do historie a současnosti zdejšího lázeňství po místních léčivých pra-
menech, ale také celou řadu přírodních atraktivit. Ty se dají díky hus-
té a  výborně značené síti turistických tras, cyklotras a  naučných ste-
zek zvládnout jako krátké výlety z  Mariánských Lázní či Lázní Kynžvart 
na kole i pěšky. Velmi oblíbenou je oblast Kladské s velkým výběrem 
méně i více náročných tras.





Radiovka / Quelle Radiovka

Ausflüge in die Umgebung der Region Marienbad bieten nicht nur eine 
Expedition in die Geschichte und Gegenwart des Badewesens in den 
Spuren der hiesigen Heilquellen an, sondern auch jede Menge Se-
henswürdigkeiten in der freien Natur. Dank dem dichten und hervorra-
gend markierten Netz von Wanderrouten, Radwegen und Lehrpfaden 
kann man solche kurze Ausflüge von Marienbad oder Bad Königswart 
beginnend zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolvieren. Sehr beliebt ist 
die Region Kladská (Glatzen) mit einer großen Auswahl an sowohl mehr 
als auch weniger anspruchsvollen Routen.

Naučné stezky najdeme i  v  dalších místech regionu, např. NS Cech 
sv. Víta a Panský Vrch s rozhlednou mezi obcemi Drmoul a Tři Sekery. 
Krásné jsou procházky po lesích s mnoha zámky, zříceninami a rybníky 
rozesetými v  malebné krajině i  vrcholky kopců s  vyhlídkovými místy. 
Jedním z nich je například Dyleň v nadmořské výšce 940 m ležící téměř 
na hranici s Německem a nabízející krásné výhledy po kraji.
Lehrpfade befinden sich auch in anderen Ecken der Region, wie z.B. 
die Lehrpfade Cech sv. Víta (St.-Veitszeche) und Panský Vrch mit einem 
Aussichtsturm zwischen den Gemeinden Drmoul (Dürrmaul) und Tři 
Sekery (Dreihacken). Schöne Spaziergänge kann man auch einfach 
durch die Wälder unternehmen, mit ihren vielen Schlössern, Burg-
ruinen und Teichen, die zerstreut in der malerischen Landschaft mit 
Aussichtsmöglichkeiten auf den Hügelgipfeln liegen. Einer der Beispiele 
ist knapp auf der deutsch-tschechischer Grenze in 940 Meter Höhe lie-
gender Hügelgipfel Dyleň (Tillenberg), der herrliche Aussichten in die 
Region anbietet. 



Dyleň vrchol / Dyleň vrchol

V  mikroregionu dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko stojí 
za  návštěvu také řada menších vesnic a  míst s  pěknými přírodními, 
kulturními a  církevními zastaveními. Svazek sdružuje venkovské obce 
a města v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kyn-
žvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, 
Zádub-Závišín a samotné Mariánské Lázně.
In der Mikroregion des freiwilligen Bundes der Gemeinden Mariáns-
kolázeňsko (das Marienbader Gebiet) lohnt es sich auch, eine ganze 
Reihe kleinerer Dörfer und Orte mit schönen Naturdenkmälern sowie 
die etlichen kulturellen und religiösen Sehenswürdigkeiten zu besu-
chen. Der Bund vereint ländliche Dörfer und Städte in der Umgebung 
von Marienbad: Dolní Žandov / Unter Sandau, Drmoul / Dürrmaul, Láz-
ně Kynžvart / Bad Königswart, Stará Voda / Altwasser, Trstěnice / Neu-
dorf b. Plan, Tři Sekery / Dreihacken, Valy / Schanz, Velká Hleďsebe / 
Groß Sichdichfür, Vlkovice / Wilkowitz, Zádub-Závišín / Hohendorf-Aba-
schin und auch Mariánské Lázně / Marienbad selbst.

Z historických památek stojí za zmínku hrad Boršegrýn blízko 
Dolního Žandova, vystavěn počátkem 14. století. Dnes zřícenina, neda-
leko níž se nachází židovský hřbitov. Přímo v Dolním Žandově 
najdeme kostel sv. Michala, v jihozápadní části obce se na-
chází památník připomínající oběti světových válek. V  okolí Žandova 
byste neměli vynechat zastávku u Manského dvora s bohatou, 
téměř tisíciletou historií. Najdeme zde takzvané hrázděnky, které mají 
přízemí domů zděné a hrázděné jsou štíty. Čím starší objekt, tím více 
obsahuje hrázdění a  méně cihlového zdiva. Takovéto stavební prvky 



můžeme vidět např. i  ve Třech Sekerách, na Salajně a na Zádubu – 
Závišíně. 
Zu den erwähnenswerten historischen Denkmälern zählt auf jeden Fall 
die zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaute Burg Boršegrýn 
/ Borschengrün in der Nähe von Dolní Žandov – heute nur noch eine 
Ruine, in derer Nähe Sie einen jüdischen Friedhof besichtigen kön-
nen. Direkt in Dolní Žandov befindet sich die Kirche St. 
Michael, im südwestlichen Teil des Dorfes erinnert ein Denkmal 
an die Opfer der Weltkriege. In der Nähe von Žandov sollten Sie sich 
einen Aufenthalt in Manský dvůr / Lehnhof mit einer reichen, fast tau-
sendjährigen Geschichte nicht entgehen lassen. Sie finden hier auch 
Fachwerkhäuser, mit gemauertem Erdgeschoss und Fachwerkgiebeln. 
Je älter das Gebäude ist, desto mehr Fachwerk und weniger Mauer-
werk enthält es. Solche Bauelemente sind beispielsweise in Tři Sekery, 
Salajna / Konradsgrün und Zádub-Závišín zu sehen.

Na místě původní obce Vysoká asi 4 km západním směrem od Sta-
ré Vody najdeme část kostela sv. Jana Křtitele. V obci 
Velká Hleďsebe je dominantou kostel sv. Anny s věží 
vysokou 42 metrů. Dále zde najdeme památník obětem 1. světové války. 
An der Stelle des ursprünglichen Dorfes Vysoká / Maiersgrün, etwa 
4 km westlich von Stará Voda entfernt, befindet sich ein Tor-
so der Kirche Johannes der Täufer. In dem Dorf Velká 
Hleďsebe dominiert die Kirche der heiligen Anna mit 
ihrem 42 Meter hohen Turm. Weiter kann man hier auch ein Denkmal 
für die Opfer des Ersten Weltkriegs besichtigen.



Salajna / Konradsgrün

Přímo v obci Tři Sekery se nachází Minimuzeum Bouda, 
k  vidění jsou zde historické exponáty nábytku a předmětů každodenní 
potřeby, které místní občané muzeu věnovali. V Kostele 14 sv. 
pomocníků v nouzi pocházejícího z let 1787 – 1790 nalezne-
me hlavní oltář se čtrnácti sochami v životní velikosti. Nedaleko obce Tři 
Sekery leží Drmoul na hlavní trase Plzeň – Cheb asi 3,5 km od Ma-
riánských Lázní. Centrum obce tvoří kaple sv. Josefa. Byla posta-
vena v roce 1924 jako pamětní kaple obětí 1. světové války. V nedalekých 
Trstěnicích se v hladině rybníka krásně zrcadlí dominanta široké 
obdélníkové návsi, farní kostel sv. Víta pocházející ze 13. století. 
Das Minimuzeum Bouda / Hütte finden Sie direkt in der 
Gemeinde Tři Sekery. In dem Museum können Sie historische 
Exponate, wie Möbel und Alltagsgegenstände sehen, die die Einhei-
mischen dem Museum gespendet haben. In der Vierzehn-No-
thelfer-Kirche aus den Jahren 1787 - 1790 wird Sie der Hauptal-
tar mit vierzehn lebensgroßen Statuen beeindrucken. In der Nähe der 
Gemeinde Tři Sekery liegt Drmoul, und zwar direkt an der Hauptstraße 
Plzeň – Cheb (Pilsen – Eger), etwa 3,5 km von Marienbad entfernt. 
Im Zentrum des Dorfes dominiert die Kapelle des heiligen 
Josephs. Sie wurde 1924 als Gedenkkapelle für die Opfer des Ers-
ten Weltkriegs erbaut. In der nahe gelegenen Gemeinde Trstěnice 
spiegelt sich auf der Wasseroberfläche des Teiches die Pfarrkir-
che St. Vitus aus dem 13. Jahrhundert, das Wahrzeichen des 
breiten, rechteckigen Dorfplatzes.



Zádub-Závišín / Zádub-Závišín

Ve  Vlkovicích, které patřily pod pístovskou farnost a  byly až 
do roku 1848 v majetku tepelského kláštera, najdeme rozsáhlou okrou-
hlou náves. V Pístově stojí slavný poutní kostel sv. Barto-
loměje. Zádub-Závišín, dvě obce dnes spojené v  jednu, 
patřily stejně jako Vlkovice do majetku tepelského kláštera. Dnes je zde 
kromě jiného i možnost sportovního i lázeňského vyžití v rámci blízkého 
golfového areálu. 
Im Dorf Vlkovice, das zur Pfarre Pístov gehörte und bis 1848 im 
Besitz des Kloster Teplá / Tepl war, befindet sich ein großer runder 
Dorfplatz. In Pístov / Pistau steht die berühmte Wallfahrts-
kirche St. Bartholomäus. Zádub-Závišín, zwei Ge-
meinden, die heute zu einer verbunden sind, gehörten wie Vlkovice 
zum Besitz des Klosters Teplá. Heute besteht hier unter anderem die 
Möglichkeit zahlreichen Sport- und Wellnessaktivitäten im nahegelege-
nen Golfgelände nachzugehen.
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