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Kulturní komisí našeho spolku nám byl nabídnut  jednodenní a nebo týdenní pobyt v Lázních 

Mšené. Organizace  zájezdu se ujala sestra O. Volešáková a během krátké doby se na 

jednodenní zájezd do lázní přihlásilo  téměř 40 lidí.  Vzhledem k tomu, že jsme byly velká 

skupina, vedení  lázní nám poskytlo dopravu tam a zpět autobusem zdarma. Cena zájezdu 

včetně oběda,  prohlídky lázní a jedné koupele s bylinkami byla 49O  Kč.  Po příjezdu do Lázní 

Mšené a uvítání jsme  absolvovali venkovní prohlídku celého areálu,  včetně parku. Před 

obědem nás seznámila  s historií lázní Mgr. Stanislava Vandová v salonku Dvorana. 

Lázně se nacházejí necelých 45 km od Prahy. Již od roku 1796 byly místní rodinné lázně 

navštěvovány hosty, vyhledávajícími vedle léčby pohybového aparátu především pohodu, 

odpočinek a klid  

Lázně mají svou vlastní historii. Prameny léčivých podzemních vod v blízkosti obce 

jsou známy od pradávna. V polovině 18. století byla voda vyvěrající v blízkosti myslivny u 

panské bažantnice užívána myslivci. Dovážel si ji i budyňský lékař MUDr. Bayer k léčení svých 

pacientů. V roce 1790 přijel na inspekci ředitel panských majetků rodu Kinských František 

Pavikovský, který trpěl žaludečními nevolnostmi. Když se napil mšenské vody, ulevilo se mu. 

Tím byl dán podnět k založení lázní. Kníže Oldřich Kinský neměl sám odvahu budovat lázně. 

Souhlasil s jejich výstavbou a nabídl ,Františku Pavikovskému, že mu  půjčí peníze a ten je 

vybuduje na své náklady. Výstavba byla ukončena v roce  1796. Na počátku 2O. století  se 

majetek ve  Mšeném dostal do vlastnictví rodiny Tomanovy. V tomto období  byly zahájeny  

rozsáhlé rekonstrukce lázeňského areálu i provozu lázní. Po II. světové válce byly lázně 

zestátněny.  

V současné době lázně provozuje akciová společnost. Léčí se zde úspěšně nemoci 

pohybového ústrojí, záněty nervů, pooperační stavy, onemocnění páteře a jiné. Provoz lázní je 

celoroční s kapacitou 220 lůžek. Památkově chráněn je celý areál se svými historickými 

objekty. Nejznámější z nich je bezesporu jedinečné dílo architekta Jana Letzela, tzv. Dvorana 

(postavena r. 1905) – cenná secesní stavba. Slouží jako jídelna, kuchyň a kavárna. Ostatní 

lázeňské domy nesou názvy: Říp – hlavní lázeňská budova z r. 1797, Praděd (1797), Slovanka 

(18. století, přestavba r. 1903), Kyselka (1907), Vítkov (1913), Blaník (1995-9). Všechny 

lázeňské objekty byly v nedávné době zrekonstruovány.  

Ještě před obědem v krátkosti Helga Kocourková, spa manažer, nás informovala o 

možnosti  využití  lázní a zejména  pak o nutnosti  včas, zpravidla do 3 měsíců po operaci, 

požádat ošetřujícího lékaře o lázně a nastoupit léčbu . K obědu pak byla zelňačka a vepřový 

řízek s bramborem. Odpoledne na požádání někteří z nás podstoupili masáže a všichni 

dvacetiminutové bublinkové koupele s bylinkami. Kolem 17 hodiny jsme  již byli nazpět v 

Davli.  Spokojeni  jak se počasí a výlet vydařil. 

 

 

 


