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Okolo Františkových Lázní



Okolo Františkových Lázní
Vozíčkářská trasa Okolo Františkových Lázní 

Trasy je vyznačena jako dva okruhy. Jeden je vyznačen modrými značkami, je 

dlouhý 6,1 km s převýšením 40 metrů a provede vás kolem celého lázeňského 

centra. Je veden po převážně zpevněných cestách a pěšinách, pouze některé úseky 

mohou být při déle trvajícím dešti blátivé a hůře sjízdné, lze je ale snadno objet.

Trasa začíná u vlakového nádraží Františkovy lázně nedaleko parkoviště a toalety.    

Na první informační tabuli se dočteme informace o trase. Zde začínají i značky             

s modrým piktogramem vozíčkáře, které nás dovedou zpět na začátek. Trasa vede 

Nádražní ulicí k městskému úřadu. Zde je jediné místo, kde chybí sjezd na chodník     

a je nutno jet kousek po silnici. Před parkem odbočíme doprava na ulici Francouzská 

a po místní komunikaci bez automobilového provozu dojedeme na křižovatku s ulicí 

Americká. Pokračujeme po chodníku ulicí Dr. Šimka k Westend parku a objedeme 

schody k pramenu Glauber I. Mineme Sluneční pramen a dojedeme k Slatinnému 

potoku k tabuli č. 2, zde začíná i druhý okruh. My však pokračujeme podle potoka       

k Aleji Martina Soukupa a tady se opět setkáváme s druhým červeně značeným 

okruhem. Pokračujeme rovně po Máchově ulici. Po chvilce přejedeme kolmo přes 

potok a stále podle něho jedeme k Železnatému prameni. Podjedeme železniční trať 

a kolem rašelinových jezírek dojedeme až k tabuli č. 3. Za potokem objedeme 

pramen Natalie a podle značek pokračujeme přes železniční přejezd k restauraci        

a rozhledně Zámeček. Nově upraveným parkem se vracíme do města. Podjedeme 

dvakrát železniční trať a hned odbočíme vpravo Nádražní stezkou k nádraží. 

  Druhý okruh je značen červenými značkami, je dlouhý 2,7 km s převýšením               

6 metrů. Vede již mimo lázeňskou část města a dovede vás k rybníku Amerika.   Zde 

je pěkný malý zookoutek a lesní tělocvična.  Je veden po lesní cestě, část trasy 

pouze po lesní pěšině se zpevněným povrchem. Okruh se na dvou místech střetává 

s modrým okruhem. Od tabule č. 2 vede proti proudu Slatinného potoka  k místu U 

Kapličky. Přejedeme potok a lesní cestou nadále pokračujeme směrem   k Americe. 

Kousek před ní odbočíme vlevo a po lesní pěšině dojedeme k „modré“ trase k Aleji 

Martina Soukupa. Odtud vedou oba okruhy až do cíle stejnou cestou. 

Léčivé účinky tamějších pramenů 

jsou známy od 15. století. Vodu             

z pramenů používali nejen místní 

obyvatelé – byla prodávána i po 

celém Německu. V roce 1700 prodej 

františkolázeňské vody v Německu 

převýšil objem vody pocházející           

ze všech německých lázní. Město 

bylo založeno v roce 1793 císařem 

Františkem I. jako první slatinné 

lázně na světě.

Dle léčivých indikací má zdejší voda 

pozitivní účinek na choroby srdeční       

a oběhové soustavy.


