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Modrý okruh (6,7 km) vede na nejmladší sopku Komorní hůrku. Tu pro-
slavil básník J. W. Goethe, kterého zaujala při jeho první návštěvě Františ-
kových Lázní v roce 1808. 
Trasa vede Františkovou promenádou k Slatinnému potoku. Za mostem 
pokračujete vpravo mírným stoupáním. Minete odbočku vpravo na Ame-
riku a jdete stále rovně k dřevěnému rozcestníku, kde se dáte vlevo a do-
jdete k ceduli osady Komorní Dvůr. Půjdete pěšinou ke kráteru bývalé sop-
ky. Z levé strany lesní cestou narazíte ke na vchod do štoly se zdobeným 
vstupním portálem a pamětní deskou J. W. Goetha. Zpět se můžete vrátit 
stejnou cestou, nebo po modré turistické značce přes obec Klest.

KOMORNÍ HŮRKA 6,7 km

Blaue Route (6,7 Km) führt zum jüngsten Vulkan Kammerbühl. Der durch den 
Dichter J. W. Goethe berühmt worden ist, bei seinem ersten Besuch in Fran-
zensbad im Jahr 1808 .
Die Route führt auf der Franziskuspromenade zum Moorbach, hinter der Brü-
cke geht es über die kleine Anhöhe rechts hoch. An der Abzweigung zum See 
Amerika vorbei und bis zu dem hölzernen Wegweiser , wo es weiter links geht 
bis zum Ortsschild Komorní Dvůr. Dort rechts auf dem Waldpfad zum Krater 
des ehemaligen Vulkanes. Auf der linken Seite kommen Sie bis zum Eingang 
in den Stollen mit dem verzierten Eingangsportal und der Gedenktafel von 
J. W. Goethe. Zurück gehen Sie entweder auf dem gleichen Weg oder auf dem 
blau markierten Wanderweg über das Dorf Klest.

The blue route (6.7 km) goes to the youngest volcano called Komorní hůrka. 
J. W. Goethe who was attracted by the volcano during his first visit to Františk-
ovy Lázně in 1808 made it famous. The route leads you along the František 
Promenade to the Slatinný brook, after the bridge turn right, slightly uphill. 
You pass the turning to Amerika and continue uphill as far as the wooden 
signpost, there turn left and reach the sign Komorní Dvůr. Take the path to the 
crater of the former volcano. Following a forest path, you reach the entrance 
to the shaft with decorated portal and memorial plaque of J. W. Goethe. You 
can get back the same way or following blue tourist sign via the village of 
Klest.

ROZHLEDNA 3,0 kmPARKOVÝ OKRUH 2,2 km

Oranžový parkový okruh (2,2 km) vede kolem Slatinného potoka ke Sla-
tinným lázním, které nechal postavit lázeňský lékař Dr. Cartellieri v roce 
1864 a vybavil je tehdy moderní technikou zaměřenou na oblíbené sla-
tinné a  železité koupele. Následně projdete kolem Kolonády Solného 
a  Lučního pramene k Císařským lázním a Aquaforu, kolem pomníku 
J.W. Goetha a lázeňského hotelu Imperial. Parkem pokračujete k Divadlu 
Boženy Němcové. Zastavit se můžete u pramene Stanislav a parkového 
jezírka. Projdete okolo Sadové kavárny, hudebního pavilonu a jezdecké 
sochy císaře Františka I. zpět k Františkovu prameni.

Orangene Parkroute (2,2 km) führt an dem Moorbach vorbei zu dem Moor-
bad, das der Kurarzt Dr. Cartellieri im Jahr 1864 bauen liess und liess es mit 
der damals modernen Technik ausstatten, gezielt auf die beliebte Moor- und 
Eisenbäder. Nachher gehen Sie an der Wandelhalle der Salz- und Wiesenquelle 
vorbei zu dem Kaiserbad und Aquaforum, an dem Goethedenkmal und Kurho-
tel Imperial . Durch den Park gehen Sie zum Božena Němcová Theater. Einen 
Stop können Sie an der Stanislav Quelle und an dem Parksee machen. Sie 
gehen an dem Parkcafé, Musikpavillon und an der Reiterstatue Kaiser Franz I. 
zurück zu der Franzensquelle.

The orange park route (2.2 km) leads along the Slatinný brook to Slatinné 
lázně (Mud Spa) built by the spa physician Dr. Cartellieri in 1864 who also 
equipped it with modern technology focused on popular mud and ferrous 
baths. Then you go past the Salt and Meadow Springs Colonnade and follow 
to the Imperial Spa House (Císařské lázně) and Aquaforum, past J. W. Goethe 
Memorial and Spa Hotel Imperial. Then you continue through the park to the 
Božena Němcová Theatre. You can stop at the Stanislav Spring and Park Lake. 
The route continues past Sadová Café, music pavilion and statue of František 
I. back to the František Spring.

Žlutý okruh (3 km) Vás zavede k rozhledně Salingburg. Tato stavba z roku 
1906 je napodobeninou středověkého hradu s okrouhlou věží a cimbu-
řím a byla postavena při příležitosti pětistého výročí první zprávy o kysel-
ce v blízkosti lázní. Trasa vede Františkovou promenádou ke Slatinnému 
potoku. Před mostem, u sochy svatého Jana Nepomuckého pokračujete 
doleva podél potoka. U Slatinných lázní přejdete mostek a pokračujete vle-
vo k Železnatému prameni. Odtud směrem doprava, mírným stoupáním 
k rozhledně. Zpět do města se vrátíte kolem hotelu Pyramida.

Gelbe Route (3 km) bring Sie zum Aussichtsturm Salingburg. Dieser Bau aus 
dem Jahr 1906 ist eine Nachbildung einer mittelalterlichen Burg mit dem Rund-
turm und mit der Zinne und wurde anlässlich des 500. Jubiläum der ersten 
Erwähnung über den ersten Säuerling in der Nähe des Bades gebaut. Die Route 
führt auf der Franziskuspromenade zum Moorbach. Vor der Brücke an der Sta-
tue des hl. Johannes von Nepomuk gehen Sie weiter links an dem Bach entlang. 
Am Moorbad über die Brücke weiter links zur Eisenquelle. Von hier nach rechts, 
leicht berghoch zum Aussichtsturm. Zurück in die Stadt gehen Sie um das Hotel 
Pyramida.

The yellow route (3 km) brings you to the lookout tower Salingburg. This con-
struction from 1906 is replica of a medieval castle with circular tower and ram-
parts. It was built at the occasion of the 500th anniversary of the first mention 
of the acidulous mineral water nearby. The route then goes along František 
Promenade to the Slatinný brook. Before the bridge, at the statue of St. Jan of 
Nepomuk continue to the left along the brook. Cross the footbridge at Slatinné 
lázně and continue to the Železnatý (Ferrous) Spring. From there to the right, 
slightly uphill to the lookout tower. Return back to town past the Pyramida 
Hotel.

Červený okruh (5,3 km) Vás provede přírodní rezervací okolo rybníku 
Amerika. Od Františkova pramene směrem k Turistickému infocentru a ná-
sledně první odbobočkou doleva k fotbalovému hřišti. Přejdete Slatinný 
potok a pokračujete po lesní cestě, která po 1,4 km přechází na asfaltovou. 
Dáte se doleva a lesoparkem dojdete k volně přístupné mini ZOO Amerika. 
Pokračujete doprava po hrázi rybníka. Vlevo uvidíte ostrůvek s ptačí rezer-
vací. Odbočíte vpravo a dojdete k autokempu Jadran. Zpět po asfaltové 
cestě k Labutímu jezírku, pavilonu pramene Glauber I. a vpravo podél sil-
nice k prameni Louisa.

AMERIKA A JADRAN 5,3 km

Rote Route (5,3 km) führt Sie um den Teich Amerika. Von der Franzensquelle 
Richtung Turistinformation und gleich die erste Abzweigung links zum Fussball-
platz. Über den Moorbach und weiter auf dem Waldweg ,der sich nach 1,4 km 
in den Asphaltweg übergeht. Gehen Sie nach links und durch den Waldpark 
kommen Sie zu dem frei zugänglichen Minizoo Amerika. Begeben Sie sich rechts 
auf den Damm des Teiches. Links auf dem Teich sehen Sie eine Insel mit Vogel-
reservat. Biegen Sie nach rechts ab und kommen Sie zum Autocamp Jadran. Zu-
rück auf dem Asphaltweg zum Schwannensee und Pavillon der Glauberquelle I.

The red route (5.3 km) takes you around the pond Amerika. From the František 
Spring direction to the Tourist Info-Centre and then the first turn left to the 
football pitch. Cross the Slatinný brook and go along a wood path which turns 
into asphalt path after 1.4 km. Turn left and you get to the Mini-ZOO Amerika 
through the forest park. Then turn right and go along the dam of the pond. You 
can see an island with bird nature reserve on the left. Turn right and you reach 
the campsite Jadran. Get back along the asphalt path to Labutí jezírko (Swan 
Lake) and the pavilion of the Glauber I. Spring.

Chebský statek Nový Drahov 5,7 km / 90 min.
Přes hlavní silnici 150 m k Františkovu prameni a dále po červené turistické 
značce.

Egerländer Bauernhof Nový Drahov 
Die Hauptstrasse überqueren 150 m zur Franzensquelle und weiter dem rot 
markierten Wandeweg folgen.

Chebský statek Nový Drahov 
Cross the main road 150 m to František Spring, then follow red tourist sign.

SOOS 6,8 Km / 108 min. 
Přes hlavní silnici 150 m k Františkovu prameni a dále po červené turistické 
značce.

SOOS 
Die Hauptstrasse überqueren 150 m zur Franzensquelle und weiter dem rot 
markierten Wanderweg folgen.

SOOS 
Cross the main road 150 m to František Spring, then follow red tourist sign.

Hrad Seeberg 6,2 Km / 107 min.
Přes hlavní silnici 150 m k Františkovu prameni a dále po zelené turistické 
značce 2,1 km, U Pískovny dále po žluté.

Burg Seeberg 
Die Hauptstrasse überqueren 150 M zur Franzensquelle und weiter dem grün 
markierten Wanderweg 2,1 Km folgen, ab der Sandgrube folgen Sie dem gelben 
Wanderweg.

Seeberg Castle 
Cross the main road 150 m to František Spring, then follow green tourist sign. 
2.1 km, at sand quarry continue along yellow tourist sign.

Srdíčkové trasy vznikaly postupně od roku 1966 jako doplněk lázeňské léč-
by. Jedná se o kondiční procházkové okruhy parky a městem. Jednotlivé 
trasy jsou barevně odlišeny a začínají u Františkova pramene.

Die mit dem Herz gekennzeichneten Routen entstanden nach und nach seit 
1966 als Ergänzung der Kurbehandlung. Es handelt sich um Wanderrouten 
durch die Parkanlagen und die Stadt für die Kondition. Die einzelnen Routen 
sind mit Herzen unterschiedlicher Farbe bezeichnet und beginnen an der Fran-
zensquelle. 

Heart routes have been established gradually since 1966 as addition to the spa 
treatment. These are fitness walk routes through parks and the town. Particular 
routes are signed in different colours and start at the František Spring.

PĚŠKY PO OKOLÍ

Délka trasy a čas je stanoven pro cestu začínající od Turistického Infocent-
ra, Máchova 8, Františkovy Lázně

Die Distanzen der Routen sind ab Infozentrum Franzensbad berechnet 

Length and duration of the route from Info-Centre F.L. to destination

Rozhledna Zámeček  1,8 km / 30 min.
Přes hlavní silnici 150 m k Františkovu prameni a dále po Národní k vodo-
trysku. Následně doprava ulicí Ruskou 700 m až k železničním viaduktům. 
Za nimi mírně doprava po asfaltové cestě. 

Aussichtsturm Zámeček
Die Hauptstrasse überqueren 150 m zur Franzensquelle und weiter auf der 
Národní Strasse zum Wasserbrunnen.Weiter rechts in die Ruská Strasse und 
700 m bis zu den Eisenbahnbrücken.Hinter ihnen rechts auf dem Asphaltweg.

Lookout Tower Zámeček
Cross the main road, 150 m to the František Spring, then along Národní Avenue 
(pedestrian zone) to the fountain.Turn right to Ruská Street, 700 m to the via-
ducts. Behind them turn slightly to the right on asphalt path.

Pravěké pohřebiště Žírovice 4,4 km / 72 min.
Přes hlavní silnici 150 m k Františkovu prameni a dále po červené turistické 
značce. U obce Žírovice odbočit skrz obec až na náměstíčko, následně po 
zelené značce k pohřebišti.

Grabstätte Žírovice
Die Hauptstrasse überqueren 150 m zur Franzensquelle und weiter dem roten 
Wanderweg folgen.Im Ort Žírovice bis zum kleinen Dorfplatz, dem grünen Wan-
derweg folgen bis zur Beerdigungsstätte.

Prehistoric burial site Žírovice
Cross the main road, 150 m to the František Spring, then follow red tourist sign. 
In the village of Žírovice go as far as the square, then follow green tourist sign 
to the burial site.

Zu Fuss durch die Umgebung
Walks in the surroundings

MAPA MĚSTA
Stadtplan
City Plan
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Zelený okruh (4,5 km) Vás zavede k pavilonu pramene Natálie, který byl 
pojmenován po srbské královně Natálii.

Od Františkova pramene vyrazíte Národní třídou k fontáně u Sadové ka-
várny, pokračujete doprava Ruskou ulicí, projdete kolem Divadla Boženy 
Němcové a dorazíte k železničnímu viaduktu. Hned za ním vpravo se 
napojíte na lesní cestu, která Vás zavede ke kamennému oltáři u Zámeč-
ku. Za Zámečkem půjdete po červené turistické značce až k patníku se 
značkou 1200 m. Přes železniční trať se po louce dostanete k pavilonu 
pramene Natálie. Odtud, směrem k asfaltové cestě a vpravo podél po-
toka k Železnatému prameni. Přejdete můstek, minete Slatinné lázně, 
kolonádu Solného a Lučního pramene. Po Isabelině promenádě dojdete 
k hotelu Belvedere a k meteorologickému sloupu.

Grüne Parkroute (4,5 Km) führt Sie zum Pavillon der Nathalie Quelle, die nach 
der serbischen Königin Nathalie benannt wurde.

Von der Franzensquelle gehen Sie los durch Národní Strasse zum Brunnen 
am Parkcafé, weiter gehen Sie rechts durch die Ruská Strasse, an dem Božena 
Němcová Theater vorbei bis zum Eisenbahnviadukt. Gleich hinterher rechts  
folgen Sie dem Waldweg, der Sie zum steinernen Altar am Schlösschen bringt. 
Hinter dem Schlösschen folgen Sie dem rot markierten Weg bis zu dem 
kleinen Kilometerstein mit 1200 M. Über die Eisenbahn kommen Sie über 
die Wiese zum Pavillon der Quelle Nathalie. Von hier, Richtung Asphaltweg 
und rechts an dem Bach entlang zur Eisenquelle. Gehen Sie über die Brücke, 
an dem Moorbad, an der Wandelhalle der Salz und Wiesenquelle vorbei. 
Auf der Isabelapromenade kommen Sie zum Hotel Belvedere und zu der 
Meteorologischen Säule.

The green park route (2.2 km) leads you to the pavilion of the Natalie Spring 
which was named after the Serbian queen Natalie.

Go from the František Spring along Národní Avenue (pedestrian zone) to the 
fountain near Sadová Café, continue to the right along Ruská Street, pass the 
Božena Němcová Theatre and go as far as the railway viaduct. Just behind it a 
wood path brings you to a stone altar at Zámeček (Chateau). Behind Zámeček 
follow the red tourist sign as far as the milestone with mark 1.200 m. Then 
you get to the pavilion of Natalie Spring crossing the railway and meadow. 
From there, direction to an asphalt path and on the right along the brook to 
the Železnatý (Ferrous) Spring. Cross the footbridge, pass Slatinné lázně (Mud 
Spa), Solný and Luční (Salt and Meadow) Springs colonnade. Isabella Prome-
nade leads you to the Belvedere Hotel and meteorological post.

NATÁLIE 4,5 km
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