
                                          
 
 
Podle legendy vyslal v roce 1157 do tohoto kraje opat Otker 
z benediktinského kláštera St. Lambrecht mnicha jménem Magnus, 
pečovat o duchovní život zdejších obyvatel. S dovolením opata si 
vzal mnich na svou cestu sošku Panny Marie z lipového dřeva. 
Když už byl Magnus, unavený z obtížného putování, navečer 21. 
prosince 1157 blízko svého cíle, zatarasil mu náhle cestu skalní 
blok. Jelikož se už blížila noc, obrátil se s modlitbou k Panně Marii, 
na jejíž přímluvu se skála rozestoupila a on mohl pokračovat 
v cestě. Jakmile se dostal na volné návrší, postavil sošku Madony 
na pařez a jal se vystavět dřevěnou kapličku, která mu zároveň 
sloužila jako přístřeší, mnišská cela (německy Zelle). „Mariánská 
cela“ dala místu název a stala se vyhledávaným cílem poutníků.    
  
 

   

  
 
Malebné historické město Mariazell leží v oblasti severních vápencových Alp, u hranic 
rakouských spolkových zemí Štýrsko (Steiermark) a Dolní Rakousko (Niederösterreich), asi 
130 km jihozápadně od Vídně. Jádro města je postaveno na ploché vyvýšenině (868 m.n.m.) 
na jihozápadním svahu hory Bürgeralpe. Okolní krajina, hvězdicovitě tvarována jednotlivými 



údolími Walstertal, Grünautal, Aschbachtal, Gollradtal, Erlauftal a Lassingtal je zároveň 
krajinou horských sedel a průsmyků. Zajímavostí je, že ať už přijíždíme k Mariazellu 
z kteréhokoliv směru, vždy musíme překonat některé z horských sedel-Josefsberg, Annaberg, 
Lahnsattel, Salzaleiten, Niederalpl, Zellerrain, Seebergsattel, Hochleiten či Wastl am Wald.  
Mariazell bylo na město povýšeno v roce 1948, a to především díky svému duchovnímu a 
kulturnímu významu nejen v rámci Rakouska, ale i celé střední Evropy. Vždyť již kolem 
poloviny minulého tisíciletí je Mariazell známé jako mezinárodní poutní místo; během staletí 
navštívili baziliku císaři, králové a knížata všech evropských národů. Dějiny poutí do 
Mariazellu jsou součástí dějin křesťanského Západu. Letopočet 1200 na hlavním portále 
baziliky je rokem zahájení stavby románské kaple, kterou nechal postavit hrabě Jindřich 
Vladislav Moravský z vděčnosti za uzdravení z těžké nemoci; v roce 1370 dal zase uherský 
král Ludvík Velký postavit dodnes zachovanou kapli, jako poděkování za vítězství nad 
nepřáteli křesťanské víry na východě. Dnešní charakteristická podoba poutního chrámu 
pochází z doby mohutné přestavby v barokním slohu, která probíhala v letech 1644-1683. 
Po pádu „železné opony“ se výrazně zvýšil počet poutníků ze zemí bývalého východního 
bloku, jejichž cílem je návštěva baziliky se soškou Matky Boží, která je od věků nazývána 
„Magna Mater Austriae“, „Mater Gentium Slavorum“ a „Mater Hungarorum“.     
Návštěva Mariazellu však není doménou pouze věřících, ale i lidí se zájmem o historii a 
architekturu, jakož i milovníkům kouzelné přírody.   

 
 
V okolní nádherné 
hornaté krajině, 
protkané množstvím 

značených 
turistických cest si 
přijdou na své jak 
milovníci pěších 
výšlapů či procházek, 
tak i lidé, dávající 
přednost koupání v 
čisté vodě jezera.  
 
Necelé čtyři kilometry 
severozápadně od 
města, dostupné jak 
pěšky po turistické 
značce, procházející 
náměstím, tak po 
silnici, právě takové 
jezero leží. Tyrkysově 
čistá voda jezera 
Erlaufsee, ležícího 
uprostřed lesnaté 

horské krajiny, přímo láká ke koupeli. Zvláště když je jihovýchodní břeh jezera navíc upraven 
jako veřejné koupaliště s písečnou pláží i půjčovnou loděk. Kousek od hostince a hotelu 
Herrenhaus přes silnici je navíc možné využít i slušně zařízeného kempu na okraji lesa. 
Zájemcům o potápění je pak k dispozici potápěčské středisko na západním břehu jezera, 
v blízkosti ubytovacího hostince Seewirt. Na parkovišti u tohoto útulného hostince je možno 



odstavit vozidlo a vydat se na příjemný celodenní přechod hřebene s vrcholem Gemeindealpe, 
odkud se naskýtají nádherné výhledy na celou krajinu v okolí Mariazellu. 
 

 
Asfaltovou silničkou mezi domy se tedy vydáme od hostince společně s červenou turistickou 
značkou, kterou opouštíme po 
několika stech metrech za kamennými 
„božími mukami“ u cesty a dáme se 
vpravo kolem hospodářského stavení.      
Neznačenou cestou malebnými 
podhorskými loukami docházíme 
k můstku přes potok, protékající 
kolem zemědělského statku Seehof, 
od něhož vychází vlevo do kopce 
modře značená turistická cesta 
„Sagenwanderweg“. Pozvolným 
stoupáním lesní cestou, z níž po chvíli 
přejdeme na pěšinu, začínáme 
ukrajovat z 800metrového výškového 
rozdílu, který nám zbývá zdolat k vrcholu Gemeindealpe. Po zhruba 3,5 kilometrech kříží 
pěšinu kamenitá lesní cesta, u níž mohou nastat z důvodu absence značení v tomto úseku 
problémy s určením správného směru. Je třeba se vydat po této cestě doleva a ihned za 
zatáčkou přejít na pěšinku v trávě přímo do kopce k lesu, kde je vidět strom s dřevěnou 
tabulkou.  

 
Kolem upraveného pramene 
vody pak pokračujeme již opět 
po modré značce lesní pěšinou 
stále vzhůru až k rozcestníku, od 
něhož vystoupáme na červeně 
značenou kamenitou lesní cestu 
a dáváme se vpravo. Sice 
mírným, ale táhlým, dlouhým 
stoupáním docházíme 
k vyvýšenině Eiserner Herrgott 
se salaší a soukromou chatou, 
poskytující drobné občerstvení, 
kolem níž se na horských 

loukách popásají stáda krav. Stále po červené značce mírně klesáme do travnatého sedla pod 
západní stranou vrcholu Gemeindealpe. Je příjemné udělat si zde pauzu u dřevěného 



odpočívadla vlevo nad skalní stěnou, odkud se naskýtají široké výhledy k severu, na 
majestátný masiv vrcholu Ötscher (1893 m.n.m). Na poslední stoupání z travnatého sedla 
k vrcholu, při němž zbývá vyšlápnout necelých 200 výškových metrů, se vydáváme pěšinou, 
šněrující svah s množstvím serpentin. Každá zatáčka tu má svoje jméno, uvedené na tabulce.  

 
Na vrcholu Gemeindealpe 
(1626 m.n.m) jsme pak 
odměněni skutečně 
panoramatickými výhledy na 
Mariazell, jezero Erlaufsee i 
celou okolní krajinu, kterými 
se můžeme kochat z terasy 
turistické chaty Terzerhaus, 
která kromě příjemného 
občerstvení nabízí i možnost 
ubytování. I když dosažený 
vrchol nepatří mezi žádné 
alpské velikány a na jeho 
zdolání si může troufnout 

každý jen trochu zdatný turista, zde nahoře si může člověk díky širokým výhledům na krajinu 
hluboko pod sebou vychutnat pocit opravdové výšky. Těm výletníkům, kterým pěší turistika 
nic neříká, pak může k cestě k vrcholu sloužit sedačková lanovka východním svahem z obce 
Mitterbach am Erlaufsee.   

Značená pěší cesta 
z vrcholu nejprve 
poněkud příkřeji 
sestupuje klečí od chaty 
jihovýchodním svahem a 
vede podél lanovky až 
k její přestupní stanici. 
Zde se u rozcestníku 
dáváme vpravo na 
pěšinu, vcházející do 
lesa. Asi po dvou 
kilometrech sestupu 
lesem se dostáváme 

k zastřešené dřevěné vyhlídce nad severním břehem jezera, kde se můžeme posadit a 
pokochat kouzelnými pohledy na 
jezero, sevřené mezi zalesněnými 
jehlany kopců, s malebnými loukami 
v západní části.             Po sejití na 
cestu, vedoucí kolem jezera, se dáváme 
vpravo po břehu, plném hezkých 
přírodních zákoutí a poté rozlehlými 
loukami přes statek Seehof. Od něj se 
vrátíme zpět k hostinci Seewirt, kde 18 
km dlouhý okruh s převýšením 800 
výškových metrů zakončíme. 
Osvěžující koupel v jezeře je pak 
příjemnou tečkou za hezkým 



výšlapem.  
Zájemci o historii kolejové dopravy si jistě přijdou na své při návštěvě muzea 
Muzeumstramway v obci St. Sebastian, jehož součástí jsou i projížďky historickým vláčkem 
mezi nádražím v Mariazellu a jezerem Erlaufsee. 
 
Praktické Informace  
 
Doporučená mapa :  Freytag & Berndt   WK 5031    Mariazell-Ötscher-Josefsberg-  
                                                                                      Annaberg - Erlaufsee       1 : 35 000 
 
Turistické informace : Tourismusverband Mariazeller Land, Hauptplatz 13,    
                                        tel. + 43 / 3882 2366    e-mail: tourismusverband@mariazellerland.at 
                                        www.mariazell.at 
  
 
IG Muzeumstramway, St.Sebastian, tel. +43 / 3882 3014, e-mail: mt-eisenbahn@nextra.at 
                                                 
 
 
 
Chata Terzerhaus :   tel. +43 /676  4065405                    e-mail:  office@terzerhaus.at 
                                                                                            www.terzerhaus.at 
                                    ubytování se snídaní formou bufetu :  noclehárna   15 EUR / os.  
                                                                                                 3-lůžkový pokoj 19 EUR/ os.    
 
Camping Erlaufsee : tel. +43 / 3882 4937      e-mail:  sankt.sebastian@mariazellerland.at 
 
 
 
Sedačková lanovka Mitterbach-Gemeindealpe :  provoz  od června do října, při dobrém  
                                                                                   počasí      9.00 – 16.30 hod            
                                       obousměrná jízdenka :     12 EUR 
                                       pouze dolů   5 EUR      
 
Autem do Mariazellu :   z Vídně po dálnici A1 směr Linz na St.Pölten, exit St.Pölten –Süd  
                                         na B20 směr Wilhelmsburg-Lilienfeld-Türnitz-Annaberg- 
                                         Josefsberg-Mariazell    
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