Teplá
Kraj: Karlovarský

Okres: Cheb

Správní obvod: Mariánské Lázně

GPS souřadnice: 49.981843N, 12.863046E

Nadmořská výška: 683 m n. m.

První pís. zmínka: 1193 (828 let)

Počet obyvatel: 2 962

PSČ: 364 61

Adresa URL: www.tepla.cz

Památky a zajímavosti Teplá
Město je bohaté na architektonické památky.
Budova staré školy, dnes radnice, byla postavena v roce 1574, založil ji opat Jan Myšín. Budova má
renesanční portál s nápisem "Představený Jan Myšín ctitel vzdělanosti dal pevný základ školství
městu tomuto".
Kostel svatého Jiljí byl postaven v letech 1762-1765 na místě původního staršího kostela. Hodnotný
hlavní oltář, přenesený v roce 1785 z kláštera v Chotěšově. Zařízení kostela je v barokním stylu.
Tepelský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie se nachází asi 2 km jižně od centra města. Založen
byl v roce 1193. Hned z počátku umožnil osídlení původně velmi řídce obydlené oblasti a po staletí pak
byl duchovním, kulturním, vědeckým, ale také hospodářským centrem celého kraje. V roce 1950 byl
zrušen a stal se kasárnami Československé lidové armády. Knihovna a muzeum byly od roku 1958
zpřístupněny veřejnosti.
Od roku 1990, kdy byl klášter navrácen původnímu majiteli, řádu premonstrátů, postupně probíhá
rekonstrukce celého areálu. V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k
prohlídkám a konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Nejstarší, dodnes dochovanou,
architektonickou částí je románsko-gotický trojlodní halový kostel Zvěstování Panny Marie. Na přelomu
17. a 18. století postavil Kryštof Dientzenhofer na místě původních gotických budov, zničených požárem,
barokní prelaturu a konvent (jižní křídlo). Hospodářské budovy vznikaly postupně v 15. - 19. století.
Zajímavostí je klášterní knihovna, která je co do počtu svazků druhá největší v České republice.
Při klášteru se nachází také pěkný park, který je v poslední době znovu upravován.
V celém katastru města najdeme velký počet smírčích křížů.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/99/tepla/pamatky-turistika/
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