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Kuchyňka
Drobný pavilonek stojící v areálu bývalého anglického krajinářského 
parku zámku Lázeň, je pozdně barokního založení, později empíro-
vě upravený. Poslední úpravy pocházejí z první čtvrtiny 20. století. 
Kuchyňka sloužila jako odpočinkové místo při procházkách a vyjížď-
kách panstva do okolí.

Kvapilova jezírka
Dva malé rybníčky byly součástí anglického krajinářského parku obklo-
pujícího vrch Žďár se zámkem Lázeň. Jako malý chlapec chodíval se sem 
koupat významný český básník a spisovatel, chudenický rodák Jaroslav 
Kvapil, autor libreta nejkrásnější české opery, Rusalky. Právě při psaní 
libreta k tomuto dílu Antonína Dvořáka, jak napsal spisovateli J. F. Urba-
novi, nechával se Kvapil inspirovat vzpomínkami z dětství na toto místo.

Kaple sv. Anny
Půvabná pozdně barokní kaple při chudenickém hřbitově byla posta-
vena roku 1766 vrchním správcem panství Václavem Podivenem Ho-
lečkem. Později byla ke kapli ještě přistavěna předsíňka. Kaple má bo-
hatou freskovou výzdobu stěn i klenby, kde je hlavním tématem život 
sv. Anny. Každoročně u příležitosti svátku této světice se koná procesí 
od kostela sv. Jana Křtitele ke kapli, kde je následně sloužena mše. 
Na přiléhajícím hřbitově je pochována řada významných chudenických 
rodáků, kteří zasáhli do naší historie a různých oborů lidského konání.
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Rozhledna Bolfánek
– původně věž poutního kostela sv. Wolfganga, který byl vysta-
věn r. 1726, zrušen josefínskými dekrety r. 1785 a v 1 pol. 19. stol. 
zbořen. Zachována zůstala pouze věž, která byla dostavěna do 
výšky 45 m a upravena na rozhlednu. Ta poskytuje nádherný kruho-
vý výhled na okolní malebnou krajinu, panorama Šumavy, vrcholy 
Českého lesa, Plzeň, Radyni, při dobré viditelnosti je možno spatřit 
i Krušné hory a vrcholky Alp.

Zámek Lázeň sv. Wolfganga
Na místě dnešního zámku nechal r. 1728 František Josef hrabě Czernin z Chudenic nad vývěrem léčivého 
pramene vystavět kapličku podle návrhu architekta F. M. Kaňky. Kaple byla za Prokopa Vojtěcha Czernina 
z Chudenic pohlcena stavbou kamenného lázeňského hostince „Badhausu“, odtud dnešní pojmenování „Lá-
zeň“. Lázeňský dům byl z podnětu Evžena I. Czernina z Chudenic v roce 1864 rozšířen a upraven do dnešní 
empírové podoby. Zámecký areál obklopuje cenný anglický krajinářský park. Zámek byl v prosinci 2009 
navrácen Czerninům z Chudenic.

Šlépějová kaple sv. Wolfganga
– stojí při rozhledně a je vystavěna nad skalou, na které dle 
legendy stál sv. Wolfgang, biskup z bavorského Řezna, kte-
rý se vracel z Prahy, kde byl vysvětit prvního českého biskupa 
(r. 973). V kameni je možno spatřit otisk stopy i důlek po bis-
kupské berle a přisuzují se mu též léčivé účinky.

Americká zahrada
Zahrada byla založena r. 1828 hrabětem Eugenem Čer-
nínem a pod jménem „Americká“ je arboretum známé 
od r. 1844. Díky své zachovalosti, stáří a přítomnosti 
některých unikátů se jedná o jednu z nejvýznamějších 
zahrad v Čechách. Evropským unikátem je nejznámněj-
ší exemplář arboreta douglaska tisolista, ale také dřín 
květnatý i liliovník tulipánokvětý. Z dalších zajímavostí 
lze jmenovat: ořechovec plsnatý, dub cesmínolistý, kor-
kovník amurský, jochovec olšolistý i halézii karolínskou.


