


Příběh Mariánských Lázní se začal psát na samotném sklonku baroka za zdmi kláštera 

v Teplé. Právě tady skupinka zprvu nedůvěřivých mnichů poznala blahodárný vliv že-

lezitých pramenů z okolí a díky odhodlanosti jejich opata Reitenbergera a umu stavitele 

Václava Skalníka vyrostly v nedalekém bažinatém údolí jedny z nejoblíbenějších lázní ve 

střední Evropě. Vydejte se na místa, kde mniši z Teplé hospodařili a kam se v dobách ba-

roka vydávali na pravidelné poutě. Poznejte krásy nedávno zrekonstruovaných barokních 

interiérů tepelského konventu a jedinečnou knihovnu, jejíž výzdoba v Česku jen těžko hle-

dá konkurenci. A nakonec se přesvědčte, jak tento příběh pokračuje, a užijte si odpolední 

vycházku nádhernými parky Mariánských Lázní nebo představení zpívající fontány na 

hlavní kolonádě.

Doporučujeme   klášter Teplá s nově zrekonstruovanými 

barokními interiéry a monumentální knihovnou

  neobarokní kolonáda v Mariánských Lázních

  mariánskolázeňské parky, které vytvářejí 

jedinečný ráz města usilujícího o zápis 

na seznam dědictví UNESCO

Teplá, Mariánské Lázně
DÉLKA

32 km
ČASOVÁ NÁROČNOST

1 den

LÁZNĚ

Za barokními počátky 
Mariánských Lázní
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Jak se dostat do výchozího bodu

Výchozí obec Branišov se nachází cca 40 minut cesty autem od Plzně, Karlových Varů nebo 

Mariánských Lázní.
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Kostel sv. Blažeje v Branišově

1. Kostel sv. Blažeje v Branišově

Už ve středověku lidé přisuzovali nenápadnému vršku nad dnešním 

Branišovem magickou sílu. Ve 14. století tu údajně vyrostl menší kostel, 

o němž ale dnes už nic nevíme. V době baroka tu vyrostl poutní kostelík 

zasvěcený patronovi tkalců sv. Blažejovi, k němuž několikrát do roka 

mířila početná procesí poutníků nesoucích kříže, prapory a zpívajících 

náboženské písně. Roku 1957 však kostel po zásahu blesku vyhořel 

a dnes můžete spatřit už jen jeho ruiny. Jedinečné genius loci ale ne-

zmizelo.

  Máte-li čas, můžete návštěvu romantické kostelní 
zříceniny obohatit o krátkou procházku kolem Blažejského 
rybníka. Vede tudy asi 2,5 kilometru dlouhá naučná 
stezka, která přibližuje přírodní zajímavosti i historii 
okolních vesnic, sahající až do hlubokého středověku.

10 km

Klášter Teplá © Zdeněk Thoma

  Při návštěvě areálu 
nevynechejte tzv. Hroznatovu 
lípu pojmenovanou po 
zakladateli kláštera, českém 
velmoži a účastníkovi 
jedné z křižáckých výprav 
Hroznatovi z Ovence. Mohutný, 
přes 40 metrů vysoký 
strom je podle odborníků 
více než 250 let starý.

2. Klášter Teplá

V minulosti mocný a bohatý premonstrátský klášter, jehož mniši v roce 

1779 jako první vyzkoušeli léčivou sílu železitých pramenů vyvěrajících 

v nedalekých lesích, kde pak opat Karel Kašpar Reitenberger nechal 

vystavět první domy budoucích Mariánských Lázní. Historie kláštera 

ovšem sahá mnohem hlouběji, až do roku 1193, a je poznamenaná řa-

dou pohnutých událostí – konvent byl mnohokrát vypleněn, několikrát 

vyhořel a opakovaně se uvažovalo o jeho zrušení. Jeho dnešní podobu 

výrazně ovlivnila barokní přestavba podle projektu Kryštofa Dient-

zenhofera, která odstartovala éru mimořádné hospodářské prosperity. 

Díky rekonstrukci ukončené roku 2015 získaly výstavní barokní sály 

znovu zpět svůj někdejší lesk, a tak vedle původně gotického koste-

la Zvěstování Páně můžete obdivovat také bohatě zdobený refektář 

a působivou knihovnu, která se svými více než 100 tisíci svazky patří 

k největším historickým knihovnám v Česku.

  Otevírací doba:
Únor–duben: Po–So 9:00–15:30*, Ne 11:00–15:30*
Květen–září: Po–So 9:00–17:00*, Ne 11:00–17:00*
Říjen–prosince: Po–So 9:00–15:30*, Ne 11:00–15:30*
* čas poslední prohlídky
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Kaple Nejsvětější Trojice Teplá
© Jan Borecký, archiv města Teplá

3. Kaple Nejsvětější Trojice Teplá

Při cestě obcí Teplá stojí za pozornost drobná osmiboká kaple přiléhají-

cí k areálu někdejšího špitálu. Jejím autorem je Kryštof Dientzenhofer, 

který ji vyprojektoval v době, kdy pracoval na přestavbě nedalekého 

kláštera.

12 km

Park Boheminium Mariánské Lázně © Boheminium

4. Park Boheminium Mariánské Lázně

Obejít nejvýznamnější památky celé České republiky během hodinové 

procházky? To je možné jedině v parku Boheminium nacházejícím se 

kousek nad Mariánskými Lázněmi. V příjemném prostředí přírodního 

parku můžete obdivovat i precizně vyvedené zmenšeniny několika 

barokních skvostů – například zámku Karlova koruna nebo poutního 

kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

  Otevírací doba:
15. března–20. listopadu: Po–Ne 10:00–18:00
V červenci a srpnu 10:00–19:00
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4 km

  Na místě dnešních Mariánských 
Lázní byly původně nevábné 
bažiny. O jejich přeměnu 
v lázeňské město se do 
značné míry postaral geniální 
architekt Václav Skalník, 
který nechal místo odvodnit 
a vytvořil nádherné parky 
a zahrady, patřící dodnes 
k nejobdivovanějším v Evropě. 
Pokud nespěcháte, užijte si 
zdejší atmosféru třeba při 
vycházce mezi rozkvetlými 
záhony od hlavní kolonády 
k Ferdinandovu prameni. 
Skalníkovo dílo se po dvou 
stoletích možná dočká nového 
uznání – Mariánské Lázně 
totiž usilují o to, aby bylo 
jejich urbanisticky jedinečné 
centrum zapsáno na seznam 
kulturních památek UNESCO.

5. Mariánské Lázně

Mariánské Lázně vznikly na samotném sklonku barokní éry a jejich roz-

voj předznamenal další roky prosperity kláštera v Teplé. Významnou 

roli v příběhu založení lázní sehrál klášterní lékař Johann Nepomuk 

Nehr, který své zprvu nedůvěřivé bratry přesvědčil, aby dlouhodobě 

užívali zdejší prameny. A když mniši hlásili zlepšení zdravotní kondice 

a lepší chuť k jídlu, získal i přízeň opata Reitenbergera. Pojmenování 

lázní po Panně Marii bylo zřejmě dalším dědictvím končícího baroka 

– v druhé polovině 18. století totiž v Čechách vrcholil tzv. mariánský 

kult, pořádaly se masové mariánské poutě a zakládaly nové a nové ma-

riánské kostely. Na to, aby se sláva Mariánských Lázní roznesla po celé 

Evropě, stačilo jen pár desetiletí. Renomé města výrazně napomohly 

i pobyty slavných osobností – například Johanna Wolfganga Goetha 

nebo skladatele Richarda Wagnera.

6. Hlavní kolonáda

K barokním kořenům Mariánských Lázní odkazuje i hlavní kolonáda 

z let 1888–1889, vystavěná v novobarokním stylu podle projektů ví-

deňských architektů Miksche a Niedzielského. Konstrukčně unikátní 

litinová stavba s nástropními freskami Josefa Vyleťala představuje 

jeden ze skvostů evropské lázeňské architektury.
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Užitečné kontakty

klášter v Teplé: 
Tel: +420 353 392 691, 

Adresa: Kanonie premonstrátů Teplá, 36461 Teplá - 

Klášter 1, GPS: 49.9663508,12.8782511

Tip na ubytování
Hotel Villa Regent: 
Tel: +420 354 402 010, Email: villaregent@seznam.cz,

Adresa: Anglická 116/23, Mariánské Lázně 353 01, 

GPS: 49.9679453,12.7057711

Villa Patriot: 
Tel: +420 354 673 143, Email: info@villapatriot.cz,

Adresa: Dusíkova 62, Mariánské Lázně 353 01, 

GPS: 49.9740674,12.7127771

Hotel Klášter Teplá: 
Tel: +420 608 113 388, 

Email: recepce@hotelklastertepla.cz, 

Adresa: Klášter č. p. 1, Teplá 364 61, 

GPS: 49.9661315,12.878736

Tip na restauraci
Restaurant DOMA: 
Tel: +420 354 402 010, Email: villaregent@seznam.cz,

Adresa: Anglická 116/23, Mariánské Lázně 353 01, 

GPS: 49.9679453,12.7057711

Gourmet Restaurant Villa Patriot: 
Tel: +420 354 673 143, Email: info@villapatriot.cz,

Adresa: Dusíkova 62, Mariánské Lázně 353 01, 

GPS: 49.9740674,12.7127771

Česká hospůdka: 
Tel: +420 720 121 500, Email: info@ceskahospudkaml.cz, 

Adresa: Klíčová 179, Mariánské Lázně 353 01, 

GPS: 49.9722687,12.7043867
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