
Tipy na výlety 
- Vážení hosté, dovolujeme si Vám shrnout tipy na výlety a plánování volnočasových aktivit. 
- Veškeré informace o jízdních řádech veřejné dopravy naleznete na webových stránkách 

idos.idnes.cz. Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám pomůžeme nalézt vhodný spoj. 
- Okolí je rájem též pro geocaching. 

 

Rodinný pivovar Chodovar 
Adresa:   Pivovarská 107, 348 13 Chodová Planá 
Vzdálenost:  6,1 km, 7 minut autem 

- Rodinný pivovar Chodovar nabízí rozmanitou škálu služeb, a to od prohlídek pivovaru, po 
pivní lázně a masáže. 

- V překrásném areálu pivovaru nalezneme restauraci Ve Skále, která je situovaná v labyrintu 
pivovarských sklepů, malé pivovarské muzeum a restauraci Starou Sladovnu (Beerrarium), 
která se nachází v historické budově sladovny. 

- Chodovar dále nabízí pro turisty možnost absolvování pivních lázní, masáží a zábalů v mlátě. 
- Každý den od 14:00 hodin probíhá prohlídka pivovaru. Začíná v restauraci Ve Skále na 

recepci, kde je třeba zakoupit lístky. Cena za dospělého jedince je 110,- Kč. 
- Každoročně se zde konají slavnosti piva a ME v koulení pivních sudů. 
- Více informací o službách naleznete na www.chodovar.cz 

Hornické muzeum Planá 
Adresa:   Sadová 816, 348 15 Planá 
Vzdálenost:  7,3 km, 8 minut autem 

- Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. století v době 
největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí.  

- Celková délka důlních prací je necelých 200 m a na mnohých místech je dosud dobře patrná 
přesná ruční práce tehdejších horníků. Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a 
je v něm instalována expozice vývoje rudného hornictví, které je v současné době v Čechách 
prakticky zlikvidováno. Množství exponátů, tematicky utříděných, působí v podzemních 
prostorách velice autenticky. 

- Prohlídka trvá přibližně 45 minut a je třeba se obléknou tepleji. 
Otevírací doba: 
- Duben, květen, září:  so + ne - 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin 
- Červen: út – ne – 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
- Červenec, srpen: út – ne – 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
Vstupné: 
- Dospělí - 80,- Kč 
- Studenti, důchodci, děti do 15 let – 40,- Kč 
- Rodinné vstupné – 160,- Kč (2 dospělí + 3 děti do 15 let) 

 



- Více informací naleznete na stránkách: hornickemuzeumplana.estranky.cz 

Rozhledna Bohušův Vrch – Planá 
Adresa:   Bezdružická, 348 15 Planá 
Vzdálenost:  7,3 km, 8 minut autem 

- Na Šibeničním vrchu (Bohušském 580 m) stojí kamenná rozhledna (14 m) Františka Josefa z 
roku 1909. Ve středověku stála na vrcholu kopce šibenice, podle ní se vrch někdy nazýval 
Šibeniční. Je východně od Plané, přístup po silnici směr Otín. Rozhledna je volně přístupná. 

Mariánské lázně 
Vzdálenost:  11,8 km, 15 minut autem 

- V Mariánských lázních naleznete rozmanitou škálu lázeňských parků, romantickou kolonádu 
se zpívající fontánou, příjemné kavárny a restaurace. 

- Ve městě a v jeho okolí vyvěrá na sto minerálních pramenů s obsahem oxidu uhličitého a 
minerálních solí. Jedná se především o studené železnaté kyselky. Následujících 6 hlavních 
pramenů se využívá zejména k piným kúrám: Křížový, Rudolfův, Karolinin, Lesní, Ambrožův 
a Ferdinandův. 

- Na kolonádě můžete obdivovat vznosnou litinovou konstrukci a dřevěný kazetový strop. 
- Fontána hraje každou lichou hodinu jednu z mnoha slavných skladeb, které má v repertoáru. 

Doporučujeme jí navštívit ve večerních hodinách, kdy je zážitek umocněn efektním barevným 
nasvícením. 

- Nedílnou součástí Mariánských Lázní je také MiniaturPark, o kterém se dozvíte více informací 
dále. 

- V mariánských lázních najdete rozmanitou škálu obchodů, restaurací, hospůdek aj. Kino ani 
bazén nechybí v nabídce města. 

- Ve městě je možné každou sobotu (březen – listopad) od 09:00 do 15:00 hod v parku Střed u 
objektu CUP Vital navštívit farmářské trhy. Na trzích se pravidelně objevuje čerstvé a kvalitní 
zboží českého i zahraničního původu. Dle ročního období se jedná především o zeleninu, 
ovoce, bylinky, pečivo, včelí med, uzeniny, mléko a mléčné výrobky, sýry, houby, koření, víno, 
marmelády, ovocné sirupy, ořechy, sušené ovoce, speciální výživu či sadbu. 

 
- Více informací o městě naleznete na webových stránkách www.marianskelazne.cz 

 
Výletní vláček Mariánské lázně – „Mariánskolázeňský express“ 

- v letních měsících je možné zpříjemnit si cestu po Mariánských lázních ve výletním 
vláčku.  Nástupní a konečná stanice je zastávka CUP Vital (naproti hotelu Excelsior). Je 
zde možné zakoupit jízdenky vždy 30 min před plánovanou jízdou. Na zastávce Luna 
Park a Koliba je pak možné zakoupit jízdenky přímo u řidiče. 
 

- Plánovaný rozvrh jízd a ceník služby naleznete na webových stránkách 
www.cupvital.cz v záložce turistické informace. 



MiniaturPark – Boheminium Mariánské lázně 
Adresa:   Mariánské Lázně, Krakonoš 665 
Vzdálenost:  14,1 km, 20 minut autem 

- Park Boheminium nabízí naučně poznávací okruh s dokonalými maketami 75 významných 
stavebních a technických památek České republiky v prostředí nádherného krajinného parku. 

Otevírací doba:  
- Každý den po celý rok -  10:00 – 18:00  
- O letních prázdninách – 10:00 – 19:00 
- Listopad až březen – 10:00 - 17:00 
Cena za vstup:  
- Dospělí 160,- Kč 
- Děti do 3 let zdarma 
- Děti (3-15  let), studenti, senioři, ZTP – 110,- Kč 
- Rodinné vstupné (2 dospělí, max 3 děti do 15 let) – 460,- kč 

 
- Výlet do parku si můžete zpříjemnit jízdou výletním vláčkem. 
- Více informací naleznete na webové stránce www.boheminium.cz 

Přírodní rezervace Kladská (česká Taiga) 
Vzdálenost:  24,8 km, 26 minut autem 

- Kladské rašeliny (obec Kladská) leží v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.                                     
- Nad obcí se tyčí zalesněný vrch Lysina, který je druhým nejvyšším vrcholem Slavkovského 

lesa.  
- Jedním z nejkrásnějších míst na Chebsku je rybník a lovecký zámeček Kladská.  
- Na Kladské louce byl postaven lovecký zámeček, pila, rentovní úřad (stavení u křižovatky), 

vedle něho fořtovna, dva sruby pro úřednictvo, hostinec U tokajícího tetřeva, stavení pro 
kočího a za zámečkem hospodářská stavení. Na přelomu 19. a 20. století bylo postaveno 
zbývajících pět srubů švýcarsko - tyrolského typu.  

- Od bývalého zámečku vede kolem romantické vodní plochy po dřevěných chodníčcích nově 
opravená naučná stezka Kladská – rašeliniště Tajga s velmi pestrou flórou i faunou. Můžete si 
prohlédnout i sousední Kyselé jezero s jedním z nejkyselejších povodí v Evropě a park s 
hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku, se stylovými stavbami a arboretem.  
  

- Více informací naleznete na stránkách: www.marianske-lazne-info.cz/naucna-stezka-
kladske-raseliny 

Kostel v Pístově (Poutní místo) – památník obětem nacizmu  
Vzdálenost:  11,4 km, 15 minut autem 

- Pístovský památník je památník obětem pochodu smrti v II. světové válce východně od osady 
Pístov nedaleko Chodové Plané. Pochod smrti vyšel z koncentračních táborů Zwickau a 
Legenfeldu 13. dubna 1945 a bylo na něj vyhnáno 1450 mužů a 150 žen, jejichž řady během 
pochodu rychle řídly. 



- Na svahu Hory je dnes Pístovská mohyla, která připomíná 68 obětí z konce války a kde 
se každoročně od roku 1946 konají hojně navštěvované tryzny. Také tradiční pouti 
se slavnostní mší v poutním kostele sv.Bartoloměje přežívají. V obci má ateliér známý 
mariánskolázeňský sochař Vítězslav Eibl. 

Klášter Teplá, město Teplá 
Vzdálenost:  28,2 km, 29 minut autem 

- Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a 
klášter Teplá. Již na začátku 12. století bylo na tomto místě pravděpodobně slovanské 
hradiště a roku 1385 byla osadě Teplá přidělena městská práva.  

- Teplá je ale proslulá především premonstrátským klášterem, který zde v roce 1193 založil 
český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského 
Strahova. Hroznata pocházel z významného šlechtického rodu a zastával funkci velitele 
hraničářů na tepelsku     a chodsku. Příběh založení kláštera souvisí s třetí křížovou výpravou 
pořádanou Jindřichem VI. Této výpravy se v březnu roku 1188 rozhodl zúčastnit i Hroznata. V 
dubnu 1191 byl od křížové výpravy spolu s dalšími šlechtici papežem dispensován. Náhradou 
slíbil založit klášter…. 

Otevírací doba: 
- únor – duben, říjen - prosinec: Po – So 09:00 – 15:30, Ne 11:-15:30 
- květen – září: Po – So 09:00 – 17:00, Ne 11:-17:00 
- Velikonoční pondělí, 26.12. – 11:00 – 15:30 
- 24. 12., 25. 12., Velký pátek, velikonoční neděle – zavřeno 

Vstupné: 
- dospělí, důchodci -100,- Kč 
- deti do 10 let - zdarma 
- děti (10-18let), studenti, ZTP – 70,- Kč 
 
- Více informací naleznete na webových stránkách www.klastertepla.cz 

Zřícenina hradu Švamberk 
Adresa:   Krasíkov, 349 52 Kokašice 
Vzdálenost:  24,3 km, 27 minut autem 

- Zbytky hradu Krasíkov (zvaný také Švamberk) se nacházejí u obce Kokašice, přibližně 3,5 km 
západním směrem od Konstantinových Lázní. 

- Z hradního jádra kromě zbytků paláce dnes dominuje hlavně kaple sv. Máří Magdalény, 
postavená roku 1650 na místě původní hradní kaple sv. Jiří. Přestavba a rozšíření přibližně do 
dnešní podoby pochází z roku 1710. Poslední rozsáhlou přestavbou prošla v letech 1880-1891 
za Löwensteinů, kdy byla přistavěna pseudogotická věž. Do poloviny 20. století kaple sloužila 
svému účelu a konaly se sem hojně navštěvované pouti, na kterých se popíjelo pivo ze 
švamberského pivovaru. V šedesátých letech 20. století byla kaple zrušena, zpustošena 
vandaly a hrobky zde pochovaných Švamberků zneuctěny a vykradeny. 

- Pod zříceninou hradu se nachází také zvířecí farma Krasíkov 

Zámek Bezdružice 
Adresa:   nám. Kr. Haranta 1, 349 53 Bezdružice 



Vzdálenost:  28,9 km, 32 minut autem 

- Zámek je přístupný veřejnosti a můžeme zde vidět zámecké interiéry s nástěnnými a 
stropními freskami, dřevěný strop ze 17. století, Rytířský sál s replikou tkaného gobelínu z 16. 
století a zámeckou kapli.  

- Na zámku sídlí muzeum tvorby předních českých sklářských umělců, zakladatelů světové 
slávy české skleněné plastiky, prodejní galerie sklářského umění. V gotických prostorech 
původního hradu je umístěna expozice o Kryštofu Harantovi.  

- Zajímavostí zámku je unikátní skleněný betlém výtvarníka Jaromíra Rybáka, největší 
skleněná plastika s tímto motivem na světě. Betlém váží 3,5 t a je vytvořen z taveného 
brazilského křišťálu a zdobený zlatem. 

Otevírací doba: 
- 01. 01. – 31. 12. 2019: 11:00 – 15:00 
- Otevírací dobu je nutné ověřit na webové stránce www.bezdruzice.cz 
Cena:  
- Základní cena – 100,- Kč 
- Snížená cena – 90,- Kč 
- Rodinné vstupné – 290,- Kč 
 
- Více informací naleznete na webových stránkách www.bezdruzice.cz 

Zřícenina hradu Gutštejn  
Adresa:   Gutštejn, 349 52 Konstantinovy Lázně 
Vzdálenost:  31,8 km, 36 minut autem 

- První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1316, kdy se s jeho vznikem spojuje rod 
Hrozantovců, který jej držel až do jeho zániku. V roce 1422 neúspěšně obléhalo Gutštejn 
husitské vojsko. Hrad plnil své funkce střediska panství do poloviny 16. století, kdy pak jako 
jiná středověká sídla, podlehl svému osudu a zpustl…. 

- Hrad Gutštejn byl vybaven předhradím, ale o jeho podobě se toho dosud mnoho neví. I přes 
stavebně historický a archeologický výzkum nejsou poznatky o hradu dosud úplné. Jednalo se 
však o původně bezvěžový hrad. Přirozená nepřístupnost místa byla ještě zesílena příkopem 
vyhloubeným v nejužší části ostrohu a hrad tak získal výhodnou obrannou polohu, omezenou 
však do budoucna nedostatečným převyšováním svého okolí a nedostatkem zdrojů pitné 
vody. Přístup k předhradí byl vybudován jednak po jižním úbočí kopce od potoka, druhý 
přímo po ostrohu od dvora. 

- Kromě rozsahu, čelního příkopu je zde pozorovatelný pouze nevelký, do skály vytesaný, 
sklípek. Zdi byly již v novověku rozebrány jako stavební materiál. Komplikovanější jádro od 
předhradí odděluje druhý příkop. Dochovaná zdiva dokládají, že hrad byl výsledkem složitého 
stavebního vývoje. Důvodem je především nekvalitní skalní podlaží, které způsobilo četné 
statické problémy a destrukce objektu. 
 

- více informací naleznete na webových stránkách www.hrad-gutstejn.cz 

Naučná stezka Šipín 
Vzdálenost:  31,8 km, 36 minut autem 

- Nedaleko Konstantinových Lázní byla otevřena nová naučná stezka s názvem Šipín. Okružní 
naučná stezka je 7 km dlouhá a přibližuje přírodní a historické krásy údolí Hadovky a 
Úterského potoka v oblasti vyhlášené jako přírodní park Úterský potok.  



- Začíná a končí u bývalého vodního Dudákovského mlýna na Úterském potoce. Asi v polovině 
naučné stezky lze navštívit jednu z nejkrásnějších zřícenin západočeské oblasti Gutštejn. 

Bečov nad Teplou  
Adresa:   Gutštejn, 349 52 Konstantinovy Lázně 
Vzdálenost:  39,2 km, 41 minut autem 

- V západní části České republiky, nedaleko světoznámých lázní Karlovy Vary, leží na pravém 
břehu řeky Teplá uprostřed romantické krajiny Slavkovského lesa malebné městečko Bečov 
nad Teplou. Ačkoliv toto sídlo oplývá bohatými dějinami a kulturními či přírodními 
památkami, hlavním turistickým lákadlem je výjimečný historický areál s gotickým hradem, 
renesančním palácem a barokním zámkem 

- gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek 
- Od roku 2002 je zde veřejnosti trvale prezentována unikátní románská ostatková schránka -                  

relikviář sv. Maura. Druhá nejcennější zlatnická památka České Republiky. 
 

- Informace o prohlídkových okruzích, otevíracích dobách a cenách a další informace naleznete 
na webových stránkách www.zamek-becov.cz 

Zřícenina hradu Přimda  
Vzdálenost:  35,1 km, 33 minut autem 

- Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem 
v severní části Českého lesa. První zmínka o Přimdě pochází z roku 1121. Stavebníkem hradu 
byl sice nejspíš německý markrabě Děpolt II. z Vohburgu, ale nejpozději od roku 1126 patřila 
Přimda již českým panovníkům jako důležitá pohraniční pevnost, která střežila obchodní 
cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce. Kromě toho sloužila jako královské vězení, kde byl nucen 
pobývat mimo jiné i pozdější král Přemysl Otakar II. V 15. a 16. století byl hrad často dáván 
do zástavy šlechtickým rodům, zejména pánům ze Švamberka. Neudržovaný hrad pustl 
a v 17. století již byl neobývanou zříceninou. Z první poloviny 12. století zůstala zachována 
mohutná hranolová věž z lomového kamene, obložená žulovými kvádry. 
 

- Informace o prohlídkových okruzích, otevíracích dobách a cenách a další informace naleznete 
na webových stránkách www.hrad-primda.cz 

Klášter Benediktinů Kladruby – památka UNESCO    
Adresa:   Klášter Benediktinů Kladruby, Pozorka 1, 349 61 Kladruby 
Vzdálenost:  39, 1 km, 37 minut autem 

- Klášter benediktinů, nejstarší v Čechách, byl založený v r. 1115 přemyslovským knížetem 
Vladislavem I., který je zde také pochován a je tak jedním z mála českých knížat pohřbených 
mimo Prahu.  

- Architektonicky nejcennější je klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně románská 
dvouvěžová bazilika, přestavěná v letech J.B.Santinim 1712 – 1728 na monumentální barokně 
gotickou stavbu. Rovněž čtyřkřídlá budova nového konventu K.I.Dienzenhofera s galerií 
originálů soch M. B. Brauna patří k cenným stavitelským památkám českého baroka.   

- Pro návštěvníky jsou dále zpřístupněny unikátní expozice sv. Jana Nepomuckého, zimní 
refektář, opatský byt a knihovna rodu Windischgrätzů.  
 



- Informace o prohlídkovém okruhu, otevíracích dobách a cenách a další informace naleznete 
na webových stránkách www.klaster-kladruby.cz 

-  
 


