
Mlýn
Za  panování kancléře Metternicha se kynžvartské 
panství a zámek velice rozvíjely. Kromě jiného byl vy-
budován rybník s ostrůvkem, který vznikl navršením 
materiálu při hloubení rybníka. V  roce 1795 byl po-
staven i mlýn, jehož budova stojí dodnes. Svůj původ-
ní účel plnil mlýn dlouhou dobu. Na konci 19. století 
v něm byl hostinec, ve 20. století zde měli klubovnu 
skauti. Od 80. let mlýn chátrá a připravuje se jeho re-
konstrukce. Měla by tu být restaurace či kavárna 
a muzeum a investice by měla být s využitím dotace.

Památník princezny Pascaliny
Na okraji zámeckého parku najdete krásný bílý kříž, 
umístěný na vrcholu obrovského balvanu. Byl zde 
vztyčen jako vzpomínka na vnučku kancléře Metter-
nicha. Dlouhá desetiletí se v Kynžvartu povídalo, že 
princezna byla roztrhána psy, které na  ni poštval 
žárlivý manžel. To však byla záměrně šířená pomlu-
va, kterou zde roznesla jiná větev rodu Metterni-
chů, která zámek získala poté, co kancléřův poto-
mek zemřel bezdětný. Nejkrásnější atmosféra je tu 
večer, při západu slunce.

Památník dvou císařů
Tento monument nechal kancléř Metternich vybu-
dovat v době, kdy byla jeho politická moc na vrcholu, 
ve svých 62 letech. V té době zemřel císař Rakous-
ko–Uherska František I. Rakouský (vnuk Marie Tere-
zie) a na trůnu jej vystřídal Ferdinand V. Dobrotivý. 
Tyto dva muže symbolizují dva lvi, jeden usínající 
a druhý probouzející se.

Místní lidé však neměli ani Metternichy, ani rakous-
ko–uherské vládce příliš v  lásce, především kvůli 
robotám. Proto se tomuto místu říkalo „U  supa“. 
Na vrcholu obelisku však není sup, ale rakouská or-
lice.

Lesní kaple
Lesní kaple je velmi oblíbeným místem. Kaple byla 
postavena na konci 17. století, tedy za Metternichů, 
na  místě dávného pohanského obřadního místa. 
Dnes je kaple občas využívána ke svatebním obřa-
dům. Před druhou světovou válkou a odsunem ně-
meckého obyvatelstva se v ní konávaly i mše.

Monumenty zámeckého parku Kynžvart
a blízkého okolí
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Čajovna
Na skále nad budovou bývalého pivovaru se tyčí romantická budova bývalé čajovny. Na tomto místě 
stávala dříve poustevna, v době, kdy ještě na Májové hoře nebyla kaple. Poustevník měl hlídat právě 
ono obřadní místo, aby tam místní neprováděli pohanské rituály. Od konce druhé světové války kaple 
nebyla využívána a chátrá.

Kovárna
Na kraji zámeckého parku směrem k nádraží je malá 
budova s  šindelovou střechou pokrytou mechem. 
V čase, kdy bylo kynžvartské Metternichovské pan-
ství na vrcholu rozkvětu, bylo potřeba kováře. A ten 
právě sídlil v této malé chaloupce. Po krátkou dobu 
tu prý bývala i šatlava v místnosti bez oken.

Kynžvartský kámen
Zajímavou památkou je Kynžvartský kámen s pro-
hlubní - mísou na jeho vrcholu. Některé zdroje uvá-
dějí, že mohla být, stejně jako obdobné mísy z  ji-
ných lokalit, používána při pohanských rituálech. 
O  jeho geologické unikátnosti informuje tabule 
na konci hráze rybníka. Od tabule se k němu dosta-
nete vyšlapanou cestou.

Bílý kámen
Dnes už jen malý zlomek dříve obrovského křeme-
nu, který má v průměru tři metry, najdete na okraji 
dnešního golfového hřiště. Tento obrovitý bílý ká-
men býval po staletí důležitým orientačním bodem 
na  zemské stezce do  slovanského vnitrozemí. 
V  19.  století byl odstřelen, vytěžen a  zpracován 
v nedaleké sklárně. Při průzkumech se tu našla vel-
ká a velice pestrá sbírka různých minerálů a polo-
drahokamů.

Tři medvědi
Populárním výletním místem místních jsou Tři medvědi. Jedná se o soubor bludných balvanů na „zkrat-
ce“ – polní cestě z Lázní Kynžvartu na nádraží. Kdysi byly kameny vidět z velké dálky a opravdu připo-
mínaly tři obrovité medvědy, dnes jsou skryté náletovými dřevinami.

Praktické tipy 
Abyste si vychutnali všechny zajímavosti zámeckého parku, vyhraďte si minimálně 
dvě hodiny. Procházku můžete absolvovat i s kočárkem, jen se místy budete muset 
vyhnout schodům nebo kočárek poponést. Chcete-li si udělat následný výlet do Kyn-
žvartu a porovnat třeba zámeckou a lázeňskou cukrárnu, počítejte s minimálně dal-
šími dvěma hodinami chůze včetně zastávky u Kynžvartského kamene. Do Kynžvartu 
se dostanete bezpečně i po cestě od Bílého kamene směrem na východ.

On-line mapa zajímavostí z letáků Mariánskolázeňska zde:
https://mapy.cz/s/1gC7N
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