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1. – 9. srpna 2020 

 

 
Odjezd: v sobotu 1. srpna – v 7:30 hod z Pardubic z parkoviště na nábřeží u zimního 
stadionu  

Návrat: v neděli 9. srpna – kolem 17. hodiny 
 
Ubytování: Penzion Harmonie 
Žižkov 540, 364 52 Žlutice 
recepce@penzionharmonie.com 

Mobil: +420 725 964 015 

Telefon pevná linka: +420 417 639 781 

 

 

 

 

 

mailto:penzionharmoniezlutice@seznam.cz
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 Ubytování v pokojích a apartmánech penzionu nebo bungalovech 
 Oficiální tříhvězdičková klasifikace 
 Krásná příroda, klidné prostředí a možnost výletů po okolí 
 Zábava a sport v našem sportcentru: virtuální bowling, golfový a 

střelecký trenažér, squash a ping pong 
 Minigolfové hřiště otevřené od dubna do konce října 
 Wifi zdarma a parkování zdarma přímo v areálu 
 Restaurace s venkovní terasou 
 Dětský koutek 
 Celková kapacita 51 lůžko 

Vybavení pokojů 

 Manželská postel nebo rozdělené postele 
 Psací stůl 
 Koupelna  se sprchovým koutem a WC 
 Satelitní TV, telefon a WiFi internetové připojení 

Složení pokojů 

 Jednolůžkové pokoje (4x) 
 Dvoulůžkové pokoje (6x) 
 Třílůžkový pokoj (1x) 
 Čtyřlůžkový apartmán se dvěma oddělenými ložnicemi (2x) 

Vybavení domků 

 Kapacita až 4 osoby (3 + 1 přistýlka) 

 Samostatná ložnice (2 osoby), v obývacím pokoji 1 postel + možnost přistýlky 
 Koupelna  se sprchovým koutem a WC 
 Obývací pokoj s kuchyňkou (varná plotýnka, lednice, základní nádobí) a vnitřním 

krbem 
 Venkovní terasa 
 Satelitní TV, telefon a WiFi internetové připojení 
 Parkovací místo přímo u bungalovu 
 Možnost grilování a venkovního posezení 

Stravování: v penzionu polopenze, na trasách z vlastních zásob a v restauracích na 

trasách. Nákup potravin v obchodech ve Žluticích, případně v obchodech na trasách.  
 
Přihlášky: se zálohou 3000,- Kč v lednu 2020 
Dáša Ehrenbergerová, mobil 739 569 070, e-mail egova@seznam.cz  
 
Všeobecné pokyny:  

Všichni účastníci zájezdu by měli být ve vlastním zájmu oblečeni a obuti tak, aby je 
nepřekvapilo náhlé zhoršení počasí. Stravování je zajištěno formou polopenze, během 
dne jsou nutné vlastní zásoby. Možnosti občerstvení na trasách jsou omezené, proto je 
nutné mít vlastní láhev s vhodným nápojem. Nezapomeňte na osobní lékárničku.  
 

http://www.penzionharmonie.com/cs/penzion-zlutice
http://www.penzionharmonie.com/cs/bungalovy-zlutice
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Nezapomeňte na platné cestovní doklady. Před zájezdem doporučujeme absolvovat 
lékařskou prohlídku. Každý účastník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a během 
zájezdu musí dodržovat pokyny vedoucího.  
 
Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy  
u pojišťovny VZP a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 
1310001770. 
 
Nejvhodnějšími a nejskladnějšími zavazadly do autobusu jsou kufry. Autobus nás dopraví 
až na místo ubytování, nebalte proto své věci do krosen či batohů s kostrou. 

Ačkoliv je program zájezdu zpracován po jednotlivých dnech a tyto dny mají logickou 
návaznost, vedoucí akce si vyhrazuje právo ze závážnějších, zejména povětrnostních, 
příčin pořadí jednotlivých výletů zaměnit. 
 
V případě nepříznivého počasí mohou být dále navržené trasy upraveny nebo může být 
zvolen přiměřený náhradní program. 
 
Mapy: Edice KČT (1 : 50000) č. 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně (nejnovější je                      
9. vydání z roku 2019)  

         č. 28 – Český les – sever (6. vydání z roku 2016) 
         č. 30 – Povodí Střely (6. vydání z roku 2017) 
         č. 31 – Plzeňsko (6. vydání z roku 2018) 
         č. 34 – Brdy a Rokycansko (8. vydání z roku 2018)  
 

Vstupné: státní zámek Krásný Dvůr – dospělí 130 Kč, snížené 90 Kč 

                Novogotický templ – dospělí 50 Kč, snížené 40 Kč 
                Novogotický templ s vyhlídkou – 60 Kč, snížené 40 Kč 
        

      hrad Hartenštejn – 30 Kč 
                 

      zámek Svojšín – dospělí 80 Kč, snížené 50 Kč      
 
      zámek Chyše – dospělí 120 Kč, snížené 80 Kč 
       
      muzeum Žlutice – dospělí 80 Kč, snížené 50 Kč 
 
      státní klášter Kladruby – dospělí 120 Kč, snížené 80 Kč            

       muzeum Stříbro – dospělí 80 Kč, snížené 40 Kč 
                 věž kostela Všech svatých - dobrovolné 
 
       přehrada Hracholusky – plavba lodí – 3900 Kč/skupina 
   
       státní zámek Manětín – dospělí 130 Kč, snížené 90 Kč 
 
       zámek Rabštejn nad Střelou – v roce 2020 z důvodu Covid-19 uzavřen 
 
       státní klášter Plasy – konvent (základní okruh) – dospělí 130 Kč, snížené 90 Kč 
            hodinová věž – dospělí 60 Kč, snížené 40 Kč  
            galerie Stretti – dospělí 60 Kč, snížené 40 Kč 
            vodní systém – jednotné 230 Kč (nutná baterka)   
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Je dobré mít s sebou průkaz KČT!!!   
 

Trasy připravil, celou akci vede a příjemné zážitky přeje: Mgr. David Šebesta, 

mobil +420 776 823 797 Vodafon 

 

PROGRAM: 

1. den – sobota 1. srpna 2020, přejezd do západních Čech, Krásný Dvůr, 
Hartenštejn 

Odjezd z nábřeží u ZS v časných ranních hodinách (7:30), přesun do Žlutic, zastávka na 
zajímavém místě – zámek Krásný Dvůr, rozhledna Hartenštejn 

Trasa autobusu: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Chýšť – Praha – Nové Strašecí – 
Podbořany – Krásný Dvůr (vystoupí všichni turisté, autobus čeká příchodu všech turistů) 
– Podbořany – Lubenec - Bochov (vystoupí všichni turisté, autobus čeká příchodu všech 
turistů) – Žlutice (280 km) 

2. den – neděle 2. srpna 2020, údolí Kosího potoka (dolní část)  

Trasa autobusu: Žlutice – Nečtiny – Krsy - Konstantinovy Lázně – Kokašice – Lestkov – 
údolí Kosího potoka (vystoupí skupiny I. a II.) – Planá - údolí Kosího potoka (vystoupí 
skupina III.) – Černošín (nastoupí skupiny II. a III.) – Svojšín (nastoupí skupina I.) – 
Kokašice – Konstantinovy Lázně – Krsy – Nečtiny – Žlutice (140 km) 

I. skupina (21 km, stoupání 256 m, klesání 336 m) 

Bývalý Caltov – Z Jeřáb u Kosího potoka – bývalý Český mlýn – Čertovka – vodopád 

u Čertovky – Pod Křínovem – bývalý Křínovský mlýn – Papírna pod Kořenem – Na 
Špirkově – Zámecký mlýn – Pod Třebelí – Osada Kosí potok – Č U Mže – bývalý 

Šturanský mlýn – Valečkův mlýn – Svojšín (možnost prohlídky zámku)  

II. skupina (16 km, stoupání 281 m, klesání 269 m) 

Bývalý Caltov – Z Jeřáb u Kosího potoka – bývalý Český mlýn – Čertovka – vodopád 
u Čertovky – Pod Křínovem – bývalý Křínovský mlýn – Papírna pod Kořenem – Na 
Špirkově – Zámecký mlýn – Pod Třebelí – Ž Třebel – Třebelská cesta – M bývalá 
Rasovna – vyhlídka Nad lomem – Goethova vyhlídka – Vlčí hora (704 m) – Pod Vlčí 
horou – Ž Volfštejn – Černošínský bor – Černošín  

III. skupina (9 km, stoupání 279 m, klesání 205 m) 

Na Špirkově – Z Zámecký mlýn – Pod Třebelí – Ž Třebel – Třebelská cesta – M bývalá 
Rasovna – vyhlídka Nad lomem – Goethova vyhlídka – Vlčí hora (704 m) – Pod Vlčí 
horou – Ž Volfštejn – Černošínský bor – Černošín 

3. den – pondělí 3. srpna 2020, údolí Úterského potoka 

Trasa autobusu: Žlutice – Nečtiny – Krsy – Úterý (vystoupí I. skupina) – Krsy – údolí 
Úterského potoka (vystoupí II. skupina) – Šipín (vystoupí III. skupina) - Konstantinovy 
Lázně (autobus čeká příchodu všech turistů) – Krsy – Nečtiny – Žlutice (110 km) 



       KČT Slovan Pardubice strana 6 (celkem 33) www.kct-slovan-pardubice.info 

       6699  lleett  nneeppřřeettrržžiittéé  ččiinnnnoossttii  11995511  --  22002200 

I. skupina (22 km, stoupání 375 m, klesání 331 m)  

Úterý – Z Relíčkův mlýn – ústí Nezdického potoka – mlýn Barvírna – Dolský potok – 
bývalý Žižkův mlýn – Starý mlýn – Falkenštejn – Falkenštejnský vodopád - Hlaváčkův 
mlýn – bývalý Marasův mlýn – Dudákovský mlýn – Svatá studánka - Šipín – Ž hradiště 
Bezemín - U Starého mostu – Gutštejn – Daňkov – Na Klampru – Poloučany – Panenka 
Marie – U Panenky – U nádrže – Konstantinovy Lázně  

II. skupina (15 km, stoupání 333 m, klesání 240 m) 

Starý mlýn – Z Falkenštejn – Falkenštejnský vodopád - Hlaváčkův mlýn – bývalý Marasův 
mlýn – Dudákovský mlýn – Svatá studánka - Šipín – Ž hradiště Bezemín - U Starého 

mostu – Gutštejn – Daňkov – Na Klampru – Poloučany – Panenka Marie – U Panenky – 
U nádrže – Konstantinovy Lázně 

III. skupina (9,5 km, stoupání 273 m, klesání 183 m) 

Šipín – Ž hradiště Bezemín - U Starého mostu – Gutštejn – Daňkov – Na Klampru – 

Poloučany – Panenka Marie – U Panenky – U nádrže – Konstantinovy Lázně  

4. den – úterý 4. srpna 2020, Chyše, Žlutice 

Trasa autobusu: řidič má volno  

Všichni vlakem (odjezd 10:04): Chyše – prohlídka zámku (Karel Čapek) – poté: 

I. skupina (16,5 km, stoupání 411 m, klesání 318 m) 

Chyše – Ž Mlýnce – Záhořice – Č Vladař (693 m) – Ž Vladořice – Č Záhořice - Žlutice   

II. skupina (11,5 km, stoupání 180 m, klesání 87 m) 

Chyše – Ž Mlýnce – Záhořice – Č Žlutice 

III. skupina  

Zpět veřejnou dopravou Žlutice (13:54, 15:54 vlak, 14:40 bus) 

5. den – středa 5. srpna 2020, Kladruby, Stříbro, Hracholusky (odpočinkový 
den) 

Trasa autobusu: Žlutice – Nečtiny – Úněšov – Pernarec – Trpísty – Erpužice – Stříbro – 
Kladruby (vystoupí všichni turisté, autobus čeká příchodu II. skupiny) – Stříbro (vystoupí 
II. skupina, autobus čeká příchodu všech turistů) – Úlice – Hracholusky (vystoupí všichni 
turisté, autobus čeká příchodu všech turistů) – Plešnice – Město Touškov – Černíny – 
Úněšov – Nečtiny – Žlutice (150 km) 

Všichni absolvují prohlídku kláštera v Kladrubech, poté: 

I. skupina (7 km, stoupání 215 m, klesání 206 m) 

Kladruby, klášter – M Vyhlídka Kalvárie – Pekelský mlýn – U Viaduktu – U Šestáků – U 

branky – Kamenný most – Stříbro, náměstí 

II. skupina (volná prohlídka Stříbra) 
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Poté přejezd do Hracholusk – výletní plavba lodí po přehradním jezeře  

 6. den – čtvrtek 6. srpna 2020, Manětín, Rabštejn n/S, Žihle 

Trasa autobusu: Žlutice – Stvolny - Manětín (vystoupí všichni turisté, autobus čeká 
příchodu skupin II. a III.) – Rabštejn n/S (vystoupí skupiny II. a III., autobus čeká příchodu 
skupiny III.) – Žihle (autobus čeká příchodu skupin I. a II.) – Rabštejn n/S – Stvolny - 
Žlutice (60 km)    

Všichni absolvují prohlídku zámku v Manětíně, poté: 

I. skupina (22 km, stoupání 514 m, klesání 472 m) 

Manětín – M Svatá Barbora – Vuršův mlýn – Brdo – Nad Hrádkem – Úvratce – U Kotanče 
– Rabštejnský vodopád - Rabštejn nad Střelou – Č – Černý rybník – Uhlířská louka – Ž 
Frygická čapka – Viklan (Skalní město) – Bába – Dědek - Žihle 

II. skupina (12 km, stoupání 230 m, klesání 257 m) 

Rabštejn nad Střelou (prohlídka městečka) – Č – Černý rybník – Uhlířská louka – Ž 

Frygická čapka – Viklan (Skalní město) – Bába – Dědek - Žihle 

III. skupina (5 km, stoupání 150 m, klesání 150 m)  

Okružní NS Rabštejn, prohlídka městečka 

7. den – pátek 7. srpna 2020, údolí Střely 

Trasa autobusu: Žlutice – Stvolny – Rabštejn n/S (vystoupí skupina I.) – Stvolny - 
Manětín – Vladměřice – Štichovice (vystoupí skupina II.) – žst. Mladotice zast. (vystoupí 
skupina III.) – Vladměřice – Hvozd - Plasy (autobus čeká příchodu všech turistů) – Hvozd 
– Vladměřice – Manětín – Stvolny - Žlutice (100 km)      

I. skupina (22,5 km, stoupání 482 m, klesání 622 m) 

Rabštejn n/S – Z U židovského hřbitova - Rabštejn, údolí – Havraní kámen – Horův mlýn 

– Bývalý Železný hamr – Kozičkův mlýn – Černá Hať – Čoubův mlýn – Strážiště – žst. 
Mladotice zast. – Ondřejovské vodopády - Nad tunelem – z. Horní Hradiště – Peklo - 
Plasy 

II. skupina (12 km, stoupání 200 m, klesání 323 m) 

Štichovice – po silničce sv. směrem - Č žst. Mladotice zast. – Z Ondřejovské vodopády - 
Nad tunelem – z. Horní Hradiště – Peklo – Plasy (prohlídka kláštera) 

III. skupina (8,5 km, stoupání 200 m, klesání 230 m) 

Žst. Mladotice zast. – Z Ondřejovské vodopády - Nad tunelem – z. Horní Hradiště – Peklo 

– Plasy (prohlídka kláštera) 

8. den – sobota 8. srpna 2020, údolí Berounky 

Trasa autobusu: Žlutice – Nečtiny – Úněšov – Příšov – Třemošná – Chrást – Smědčice 
(vystoupí I. skupina) – Břasy (vystoupí II. skupina) – Zavadilka (vystoupí III. skupina) – 
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Liblín (autobus čeká příchodu všech turistů) – Kozojedy – Kralovice – Mladotice – 
Manětín – Stvolny - Žlutice (140 km) 

I. skupina (21 km, stoupání 518 m, klesání 583 m) 

Smědčice – Č Telín – Sedlecko – Korečnický mlýn – Darovanská hájovna – Darovanský 
dvůr – sv. Jan Nepomucký – Darová, přívoz – U Kolečků – Velká Radná – Nad 
Kaceřovským mlýnem – Rybárna - Pod Žikovem – Libštejn – Havlova skála - Liblín 

II. skupina (16 km, stoupání 293 m, klesání 471 m)  

Břasy – M Rozhledna Břasy – Amerika – Na Drážkách – Ž Velká Radná – Č Nad 
Kaceřovským mlýnem – Rybárna - Pod Žikovem – Libštejn – Havlova skála - Liblín 

III. skupina (4 km, stoupání 91 m, klesání 212 m)  

Zavadilka – Z Libštejn – Č Havlova skála - Liblín 

9. den – neděle 9. srpna 2020, prohlídka Karlových Var, Plzně nebo Rokycan, 
návrat 

Po snídani a sbalení zavazadel odjezd, přejezd do jednoho z uvedených měst, zde 
prohlídka města, v odpoledních hodinách odjezd a návrat do Pardubic 
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Zajímavosti na trasách: 

Berounka - významná česká řeka v západní části republiky (Plzeňský a Středočeský 
kraj) a největší levostranný přítok Vltavy. Vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy, je 
dlouhá 139 km, od pramene (Radbuza-Úhlava) 252 km. Povodí má rozlohu 8 855,47 km², 
z čehož se 35,96 km² (29,23 km² Mže a 6,73 km² Úhlava) nachází na území Bavorska. 
Prameny zdrojnic se nacházejí v pohořích Český les a Šumava. Nejvyšších průtoků 
dosahuje řeka na jaře. Ústí do Vltavy na území Prahy u Lahovic. Původně se celý tok 
řeky nazýval Mže. Název Berounka je doložen od 17. století, kdy byl úsek řeky na 
berounském panství nazýván tehdy obvyklým způsobem jako řeka berounských. Podle 
Ottova slovníku naučného se na konci 17. století začal užívat název Berounka pro dolní 
tok, poprvé je uváděna plzeňským kronikářem J. Tanerem jako tok za městem Berounem. 
V 18. století používali někteří autoři název Berounky i pro střední tok od Plzně. Za 
počátek Berounky byl postupně považován soutok Mže a Rakovnického potoka, později 
se začátek Berounky posunul na soutok se Střelou a ještě později na soutok s Úslavou. 
Ottův slovník z roku 1901 přesto ještě uváděl Mži jako řeku ústící do Vltavy. 
V současnosti (2013) podle vodoprávních předpisů začíná Berounka soutokem Mže 
s Radbuzou v centru Plzně. Její jméno je standardizováno zákonem stanovenou autoritou 
od toho soutoku až po její zaústění do Vltavy. Plzeňští zastupitelé z iniciativy historika 
Jana Anderleho rozhodli 7. září 2006 o přejmenování Berounky na území města zpět na 
původní název (podle ustanovení zákona o obcích o pojmenovávání veřejných 
prostranství). Zároveň chtěli jednat s vedením Plzeňského kraje o jejím přejmenování na 
celém území kraje a o naprostém vymazání Berounky z map. Rozhodnutí však nic 
nezměnilo na oficiálním názvu a vymezení řeky, jak jsou stanoveny vyhláškou 
Ministerstva zemědělství. V červnu 2011 město Plzeň své usnesení z roku 2006 zrušilo 
kvůli nepříznivému postoji některých obcí a státních úřadů. Od roku 2013 nese jméno 
Berounka i pár rychlíků ČD jezdících mezi Prahou a Plzní. Berounka protéká Plzeňskou 
kotlinou a následně přírodním parkem Horní Berounka (od soutoku s Úslavou k soutoku 
s Radnickým potokem). Na jeho území se do ní vlévá ještě Klabava (zprava) a vůbec 
největší přítok (mimo zdrojnic) Střela (zleva). Níže v Křivoklátské vrchovině přijímá zleva 
Rakovnický potok a dále v Berounské kotlině (přímo v Berouně) zprava Litavku. Pod 
městem Beroun v Českém krasu vytváří Berounka ve vápencích Karlštejnské vrchoviny 
kaňon se skalními stěnami. U Lahovic se vlévá do Vltavy. Berounka je řekou se silně 
kolísavými vodními stavy, téměř celý tok je splavný i pro otevřené sportovní lodě a 
využívaný ke koupání. Nejnavštěvovanější jsou úseky v CHKO Křivoklátsko a úsek 
v Českém krasu, zejména Vodácká naučná stezka Berounka. Závěrečný úsek před 
soutokem s Vltavou spadá do vzdutí Modřanského jezu a je v něm vybudován 
Radotínský přístav. Po opuštění Plzně protéká Berounka v hlubokém zalesněném kaňonu 
venkovskou, spoře osídlenou krajinou přírodního parku Horní Berounka (viz samostatné 
heslo). Při řece se nachází řada tvrzišť a zřícenin (Libštejn, Krašov, Týřov aj.). Úsek pod 
Týřovem je spjat s dílem Oty Pavla, který zde rád pobýval a v domku u řeky při vsi Branov 
má památník a muzeum. Počínaje Roztoky pod Křivoklátem, kde se k Berounce přimyká 
železniční trať Beroun–Rakovník, je údolí více civilizováno, přibývá chatových osad a 
kempů. Po obcích Zbečno, Nižbor a Hýskov následuje okresní město Beroun, kde řeka 
opouští Křivoklátskou vrchovinu a vstupuje do otevřenější krajiny Českého krasu. Podél 
tohoto posledního úseku vede frekventovaná železniční trať Praha–Beroun a silnice 
II/116 (posléze II/115) a jedná se (i díky blízkosti Prahy) o turisticky a rekreačně velmi 
vytíženou oblast (hrad Karlštejn, letoviska Srbsko, Hlásná Třebaň, Řevnice, Dobřichovice, 
Všenory, Černošice). Na území Prahy protéká Berounka podél Radotína, je přemostěna 
estakádou Radotínského mostu a těsně před ústím do Vltavy ještě Strakonickou radiálou 
(silnice I/4). 
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Bochov - město v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, 16 km jv. od Karlových 

Varů. Žije v něm přibližně 2 000 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 
1325. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status města. Historický střed obce tvoří 
čtvercové náměstí s kašnou a parkem. Západně od centra se na kopci tyčí zřícenina 
hradu Hungerberg. Město založili páni z Rýzmburka. Majitelé bratři Boreš a Slávek 
z Rýzmburka dali měšťanům četná privilegia, na ochranu města vybudovali menší hrad 
Hungerberg. Rýzmburkové však zde vládli pouze do roku 1406, kdy byli poraženi králem 
Václavem IV.. Další výsady městu udělili páni z Plavna – nepřátelé Jiřího z Poděbrad, 
proto byly Bochov, hrad na Hladovém vrchu i blízký Hartenštejn v roce 1469 oblehnuty a 
poničeny královským vojskem. Dalšími majiteli byli Štensdorfové. Od roku 1609 náležel 
Bochov k Andělské Hoře. V roce 1666 za vlády Černínů celé město vyhořelo. 
Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, obchodem a řemesly, tento charakter si 
udrželo dodnes. V 19. století se stala známou zejší obuv (64 ševcovských živností). 
Jediným větším průmyslovým podnikem byla zdejší porcelánka, zrušená po 2. světové 
válce. Původně gotický farní kostel sv. Michaela archanděla s plamenným mečem byl po 
roce 1660 zbarokizován, v interiéru se dochovaly renesanční epitafy Štensdorfů z let 
1568 a 1579. Barokní radnice z 2. poloviny 18. století byla upravena v 19. století (MěÚ, 
infocentrum). Mariánský sloup pochází z roku 1685. Dům čp. 34 má renesanční portál, 
čp. 122 lunetové klenby v přízemí. Západně od města se nachází barokní (původně 
gotický, zmiňován v roce 1356) kostel sv. Jakuba (původně Jacoba) z poloviny 18. století 
(zdevastován, částečně opravena střecha). Kolem kostela roste 5 památných Jakobových 
lip malolistých (obvod kmenů 370 – 550 cm). 500 m východně od Hartenštejna stojí 
monumentální pomník 106 obětí 1. světové války (přístup cestou od silnice z Bochova na 
Toužim). U Bochovského potoka vyvěrá železitý pramen. 

Břasy (dříve Vranov) - obec v okrese Rokycany v Plzeňském kraji, 11 km severně od 

Rokycan. Žije v ní přibližně 2 300 obyvatel. Okolí Břas bylo osídleno již v pravěku. Na 
vrchu Křemenáč se nacházelo eneolitické výšinné sídliště, které bylo později znovu 
osídleno ve době halštatské. První písemná zmínka o vsi Vranov (Wranow uilla), jak se 
dříve nazývala místní část Břasy, pochází z roku 1379. Sídlo se také proslavilo tím, že 
zde existovala na přelomu 19. a 20. století průmyslová tramvaj pro neosobní dopravu. 
Současná obec byla ustavena sloučením pod názvem Břasy v roce 1960; od roku 1982 
se tento název užívá i pro někdejší Vranov. Kostel sv. Martina pochází z roku 1359. 

V obci Břasy (tehdy Vranov) vyrůstal československý bojovník proti nacismu, člen 
paradesantní skupiny SILVER A, Jiří Potůček. Ten se narodil v italském městě Bruneck 
2. července 1919 manželům Vilémovi a Antonii (rozené Karlové) Potůčkovým. Ještě 
v době Potůčkova dětství se rodina přestěhovala z Brunecku do Břas u Rokycan (tehdy 
ještě Vranov) v ČSR. Jiří později získal zaměstnání v jugoslávském Osijeku, odkud se 
vydal přes Sýrii do Francie, kde se přihlásil do řad československé zahraniční armády. Po 
evakuaci do Velké Británie byl vytipován pro nabídku přípravy na plnění zvláštních úkolů 
v okupované vlasti, se kterou souhlasil a byl vybrán do pozice radiotelegrafisty pro 
skupinu SILVER A. V prosinci 1941 byl vysazen nad Protektorátem Čechy a Morava. Od 
ledna 1942 navázal, prostřednictvím své radiostanice Libuše, úspěšné spojení mezi 
domácím odbojem a exilovou reprezentací v Londýne. Byl nepřímo zapojen do příprav 
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V období po atentátu 
musel měnit místa svého pobytu i vysílání. Po útěku z obklíčení Gestapa prchal několik 
dní, nakonec jej 2. července 1942 znaveného zastřelil protektorátní četník Karel Půlpán u 
obce Trnová (dnešní součásti Pardubic).  

Jeho památku v Břasích připomíná památník – plastika v podobě vrchlíku padáku a 
žulová dlaždice s nápisem „Jiří Potůček – Tolar 12. 7. 1919 – 2. 7. 1942“. Jméno Tolar 
použité na památníku, je krycí jméno, které Jiří Potůček používal během své operační 
činnosti. Pomník byl slavnostně odhalen v červenci 2009.  
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Černošín - město v okrese Tachov v Plzeňském kraji. Žije zde přibližně 1 200 obyvatel. 

První písemná zmínka o Černošínu je z roku 1290, kdy patřila k panství blízkého hradu 
Volfštejn. Černošín povýšil na město císař František Josef I. v roce 1873. Začátkem 
druhé poloviny 20. století mu byl tento status odebrán, obnoven byl od 1.12.2006. Na 
městečko byl ale již povýšen za Švamberků v roce 1551, to však bylo téměř zničeno 
v bojích mezi Švédy a císařskými vojsky na konci třicetileté války v letech 1647-48. Od 
17. století zde docházelo k poněmčování. Historický ráz setřely časté požáry za třicetileté 
války a poté v letech 1804 a 1836. V 19. století se zde velmi rozšířilo obuvnictví, bylo zde 
až 100 mistrů tohoto řemesla, později 2 továrny na obuv a koželužna. Barokní kostel sv. 
Jiří pochází z let 1711-31. Poblíž stojí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. 
Floriána z let 1732 a 1748. V bývalé faře se nachází infocentrum a Muzeum Černošínska.       

Gutštejn - zřícenina hradu jv. od 
Konstantinových Lázní v okrese 
Tachov. Stojí v lesnaté a 
kopcovité krajině na ostrožně nad 
potokem Hadovka v nadmořské 
výšce 425 m. Od roku 1964 je 
chráněn jako kulturní památka. Je 
ve vlastnictví státu (správu 
zajišťuje Národní památkový 
ústav) a je přístupný veřejnosti. 
První písemná zmínka o hradu a 
jeho vlastníku je z roku 1319, kdy 
tepelský opat pronajal Jetřichovi I. 
z Gutštejna a jeho synu Sezemovi 
tři vesnice. V roce 1369 víme již o 
třech bratrech, Janovi, 
Jetřichovi II. a Půtovi z Gutštejna. 
Za zakladatele rodu je považován 
Jetřich II., který zemřel v roce 
1417. V roce 1422 oblehl hrad Jan 
Žižka s Pražany a hrad dobyl. Pro 
potřeby mocného rodu přestal 
Gutštejn v 16. století vyhovovat a 
tak bylo středisko panství 
přeneseno do Bezdružic a hrad 
byl opuštěn. Rod Gutštejnů vymřel 
v roce 1747. 

Hadovka - vodní tok v Tepelské 

vrchovině a Plaské pahorkatině na 
rozhraní okresů Cheb a Tachov. 
Je dlouhý 20 km, plocha jeho 
povodí měří 89,7 km² a průměrný průtok v ústí je 0,34 m³/s. Potok pramení jz. od vesnice 
Křepkovice v nadmořské výšce asi 700 m. Vytéká z malé vodní nádrže a teče jv. směrem. 
Jižně od Křepkovic míjí pramen Křepkovické kyselky. Pokračuje lesnatým údolím 
přírodního parku Hadovka k vrchu Krasíkov se zříceninou hradu Švamberk, pod kterým 
opouští Tepelskou vrchovinu. Z pravé strany obtéká zříceninu hradu Gutštejn, za kterým 
se v meandru na chvíli obrací o 180° zpět k západu. Poté obtéká již jen návrší se zbytky 
bezemínského hradiště a pod hradištěm Šipín se v nadmořské výšce 390 m vlévá zprava 
do Úterského potoka. Neprotéká žádnou vesnicí. Většinu toku sleduje červeně značená 
turistická trasa od kláštera v Teplé do Šipína. V přírodním parku Hadovka (viz samostatné 
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heslo) souběžně s ní vede cyklotrasa a místy ji kříží nebo krátce sledují další značené 
trasy. 

Hartenštejn - zřícenina pozdně gotického hradu poblíž Bochova asi 16 km jv. od 

Karlových Varů. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Zřícenina stojí asi 1 km 
jižně od Bochova v nadmořské výšce 730 m a je přístupná odbočkou z červené turistické 
trasy. Nejvýraznějším pozůstatkem hradu jsou tři polookrouhlé bateriové věže s klíčovými 
střílnami a polygonální bašta. Hrad založil Jindřich z Plavna jako vojenský opěrný bod 
někdy před rokem 1473, ze kterého pochází první písemná zmínka. Kromě pánů z Plavna 
vystřídal několik majitelů, kterými byli Bohuslav ze Švamberka (v zástavě od roku 1473), 
Anna Cedvicová (v zástavě od roku 1496), Jan Maštovský z Kolovrat (po roce 1519) nebo 
Jindřich Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic (po roce 1554). V roce 1573 je hrad poprvé 
označován jako pustý, ale byl alespoň částečně obnoven Adamem starším Štensdorfem 
ze Štensdorfu. Úplně opuštěn byl po roce 1609, kdy panství koupil Linhart Colona z Felsu 
a byl připojen k Andělské Hoře. Až do roku 1567 byla součástí hartenštejnské manské 
soustavy tvrz v nedalekých Herstošicích. Čtverhranné staveniště hradu zaujímalo vrchol 
osamělého vrchu. Z obvodové hradby vystupovaly ve středech tří stran polookrouhlé 
bateriové věže. Západní stranu 
chránila velká polygonální bašta, 
ze které v místech vstupní brány 
vystupovala menší polookrouhlá 
bašta. V jz. nároží stál malý palác. 
Většina dalších budov, které stály 
po obvodu jádra, zanikla. 
Kamenná věž bývalého hradu je 
vysoká 15 metrů a pochází z 2. 
poloviny 15. století. Po zdolání 
několika schodů se vám naskytne 
pohled na Doupovské a Krušné 
hory s Klínovcem, Bochov a při 
dobré viditelnosti dohlédnete až 
na Plzeňskou pánev.  

Hracholusky - přehradní nádrž o 
rozloze 490 ha, nacházející se na 
hranicích okresů Tachov a Plzeň-
sever. Přehrada vznikla 
vybudováním sypané hráze v 
letech 1959 - 1964 a zaplavením 
malebného údolí řeky Mže (na 
říčním km 22,8). Celková délka 
vodního díla od jezu pod parkem 
ve Stříbře až k hrázi je 22 km. 
Součástí vodního díla jsou dva 
významné přítoky. Oba se 
nacházejí na levém (severním) 
břehu přehrady a vytvářejí 
samostatné zátoky. Tou větší z nich je Úterská zátoka. Přítokem je Úterský potok 
protékající nádhernou krajinou hlubokých lesů Bezdružicka a Úterska (viz samostatné 
heslo). Druhou zátokou je Žebrácká zátoka, které propůjčil své jméno Žebrácký potok. 
Přes přehradu vedou dva mosty. Jeden železniční a druhý silniční. Železniční most (tzv. 
Pňovanský most) je ocelový most stojící na dvou samostatných kamenných pilířích, po 
němž vede trať končící v Bezdružicích. Silniční most je betonová stavba tyčící se do výše 
23 m nad vodní hladinu a je pro okolí přehrady významnou dopravní tepnou spojující oba 
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břehy vodního díla. Délka hráze je 270 m, šířka v koruně 5 m a maximální výška nad 
terénem 27 m. Hráz je přímá, sypaná, zemní s šikmým jílovitohlinitým těsněním v hlavní 
části. Koryto pod hrází je zpevněno železobetonovými monolitickými deskami a 
kamennou dlažbou a to z důvodu ochrany hráze, tentokrát ovšem před odtékající vodou, 
jejíž energie by mohla v případě nedostatečné údržby koryta způsobit narušení statiky 
stavby. Hlavní důvod vybudování hráze a nádrže bylo získat vodu a skladovat ji pro 
průmyslové (například Škoda Plzeň), energetické a zemědělské využití v celých 
západních Čechách. Mezi sekundární důvody patří ochrana před povodněmi, popřípadě 
jejich regulace a zadržování, zajištění dostatečného průtoku v případě malých srážek 
a volnočasové využití vodní plochy, například vodní doprava, a také zmenšení účinků 
přípané ekologické havárie, kdy se měla v případě úniku masově odpouštět voda a tím 
zředit problematické látky. Na 
levém břehu je postavena vodní 
elektrárna s vertikální Kaplanovou 
turbínou s výkonem 2,9 MW. 
Údolí, kde je umístěna přehrada, 
je převážně úzké, s prudkými 
svahy a četnými skalami. 
Vyhledávanou turistickou atrakcí 
je parník. V letních měsících 
nabízí vyjížďky několikrát denně a 
po celé přehradě má několik 
zastávek. Asi 2 km po proudu od 
hráze se nachází zřícenina hradu 
Buben, asi 7 km od hráze se 
nachází zámek Luhov.  

Chyše - zámek ve stejnojmenném městě v Karlovarském kraji. K zámku patří park, který 

byl založen už v 17. století. Zámek je chráněn jako kulturní památka. Začátkem roku 1996 
zchátralý zámek koupil Ing. Vladimír Lažanský s manželkou Marcelou a v témže roce 
zahájili jeho celkovou obnovu. 30. května 1999 byla otevřena první zámecká expozice, 
včetně stálé expozice „Karel Čapek a západočeský kraj“. Součástí zámeckého areálu je 
i panský pivovar, vystavěný v letech 1839–1841. Vaření piva však má však v Chyších 
tradici od roku 1580. V roce 2006 byla po 74 letech obnovena výroba zámeckého piva. 
V historických interiérech pivovaru se nachází stylový restaurant a pivnice. Zámek 
v Chyších je jednopatrová až dvoupatrová čtyřkřídlá budova nepravidelného půdorysu 
s velkou a malou polygonální věží. Východní křídlo nádvoří má na pilířích arkády sklenuté 
křížovou klenbou. Ve velkém sále s valenou klenbou a výsečemi je na štukové omítce 
nástropní olejomalba Petra Brandla ze začátku 18. století představující krále Davida, 
jemuž je přinášena hlava zavražděného syna Saulova. V roce 1917 působil v Chyších 
krátce jako vychovatel tehdy 
třináctiletého Prokopa (IV.) 
spisovatel Karel Čapek, který zde 
po ukončení univerzitních studiích 
získal první zaměstnání. Krátký 
pobyt na zámku ovlivnil Čapka 
natolik, že se promítl hned do 
několika jeho děl – románu 
Krakatit, divadelní hry Věc 
Makropulos a povídek Modrá 
chryzantéma a Na zámku. Hrdina 
románu Krakatit se jmenuje 
Prokop, ve věžní místnosti zámku 
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podle pověsti bydlela stará dáma, která sice vypila elixír mládí, ale skončila jako obyčejný 
smrtelník, a její duch v místnosti přetrvává a bloudí dodnes. K napsání povídky Modrá 
chryzantéma z Povídek z jedné kapsy, která se odehrává v nedalekém Lubenci, 
inspiroval autora zámecký zahradník. Podle povídky knížecí zahradník objevil v Lubenci 
světově unikátní modré chryzantémy. Pointou téhle povídky může být skutečnost, že od 
té doby se kraji kolem Lubenecka říká „kraj modré chryzantémy“, ačkoliv se tu (ani jinde) 
žádná modrá chryzantéma nikdy nevyskytovala. V roce 1967 byla před zámkem 
odhalena busta Karla Čapka, dílo akademického sochaře Josefa Adámka a architekta 
Jaroslava Zbořila, připomínající zdejší Čapkův pobyt. O pobytu mladého Karla Čapka na 
zámku a jeho inspiraci zde, pojednává v nadsázce 7. díl II. řady cyklu České televize 
Historické minipříběhy a kuriozity v režii Pavla P. Riese. Tento příběh s názvem Chyše 
aneb O plnosti času a věčném životě můžete na příslušném odkazu zhlédnout.  

Kladrubský klášter - bývalý benediktinský klášter v Kladrubech, nedaleko města Stříbro 

v okrese Tachov. Nachází se na návrší nad říčkou Úhlavkou a zejména klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie je dominantou krajiny. Klášter založil v roce 1115 český kníže 
Vladislav I., v roce 1421 byl pobořen husity, obnoven byl v celém rozsahu ve stylu 
barokní gotiky v 1. až 2. třetině 18. století a poté byl v roce 1785 zrušen za josefínských 
reforem. Klášter byl po staletí významným náboženským, hospodářským a kulturním 
činitelem celé oblasti. V současnosti je v majetku českého státu a jeho správu obstarává 
Národní památkový ústav. Část památkového komplexu je také přístupná veřejnosti. 
Klášter byl založen Vladislavem I. ke cti Panny Marie a sv. Benedikta. Sloužil ke 
kolonizaci pohraničního území západních Čech. Podle dochované zakládací listiny jej 
osídlili mniši z bavorského kláštera ve Zwiefaltenu. Zdejší konvent během 13. a 14. století 
patřil k největším komunitám české provincie benediktinů. Původně románský komplex 
staveb ze 12. století až první třetiny 13. století byl údajně dokončen v roce 1233. Byl 
dovršen výstavbou trojlodní gotické baziliky s pozdější příčnou lodí, západním chórem 
a s jižní pohřební kaplí zakladatele. Impozantní stavby pobořili nejen husité, o zkázu 
uměleckého vybavení se významně zasloužili také jejich následovníci. Koncem 15. století 
byl kostel důkladně opraven a v roce 1504 znovu vysvěcen. Klášterní budovy byly 
opraveny ve druhé čtvrtině 16. století. Zkázu způsobil nejprve požár z roku 1590 a 
následně armády během třicetileté války. V roce 1653 započala generální obnova 
konventní budovy a chrámu Panny Marie a v letech 1664–1670 byla postavena nová 
prelatura. V roce 1705 získal klášter do svého majetku zpět přeštické panství a v roce 
1712 začala přestavba ojedinělého architektonického skvostu, chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie. Ten je dodnes dominantou města Kladruby. Bylo plně využito románsko-
gotické zdivo a doplněn nový trojlistý závěr. Chrám byl vysvěcen v roce 1726, dodnes je 
třetím největším chrámem v českých zemích, po chrámu sv. Víta v Praze a po 
mariánském chrámu v Sedlci u Kutné Hory (ten však má délku kostelní lodi dle Wikipedie 
pouze 87 m). Patří mezi vrcholná díla stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichela, postavená 
ve slohu barokní gotiky. Celková délka kostela je 93 m, vnitřní výška kupole pak téměř 
40 m. Na podlaze kostela je v místě křížení lodí vyznačena osmicípá hvězda. Především 
je to symbol Panny Marie – tzv. Mariánská hvězda. Někdy se uvádí, že jde také 
o Santiniho symbol, zastoupený v geometrickém ornamentu všech staveb. Autorem 
sochařské výzdoby byl především Matyáš Bernard Braun. Jeho pražská sochařská dílna 
v letech 1725–1728 dodala do interiéru kostela početný soubor oltářů architektonicky 
navržených Santinim a dále mnoho dřevěných soch světců v nadživotní velikosti. 
Přestavba kláštera pokračovala po Santiniho smrti především výstavbou nového 
konventu, jehož projektantem byl Kilián Ignác Dientzenhofer. Výstavba byla z větší části 
dokončena v roce 1739, celkového dokončení se klášter dočkal až v roce 1770. 
Dokončovací práce ale byly již poznamenány omezováním církevního hospodaření ze 
strany státu, které vyvrcholily v roce 1785, když Josef II. klášter zrušil. Vnitřní zařízení, 
kromě oltářů, pak bylo rozprodáno a rozvezeno do jiných kostelů. V objektech kláštera 
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byla postupně zřízena kasárna, nemocnice a invalidovna. V roce 1825 přikoupil polní 
maršál kníže Alfréd Windischgrätz ke svému majetku Štěkeň a Tachov kladrubské 
panství, které představovalo významnou součást Windischgrätzova rodinného 
fideikomisu. Jeho politické a vojenské aktivity mu bránily věnovat se správě svého 
majetku a klášter nebyl efektivně využíván. Z tohoto období se v kostele dochovala 
Windischgrätzova hrobka. V roce 1864 zde byl zřízen pivovar. V roce 1945 museli 
Windischgrätzové na základě Benešových dekretů opustit majetek a ten byl zkonfiskován. 
Na konfiskátu, spravovaném Ministerstvem zemědělství a Národním pozemkovým 
fondem, hospodařily Československé státní statky a Československé státní lesy. V roce 
1946 měl být klášterní majetek přidělen řádu benediktinů. Řád ale majetek nepřevzal a v 
roce 1948 tak přešel pod správu Národní kulturní komise v Praze. Po roce 1960 vzniklo v 
Kladrubech ředitelství Státního statku Kladruby a devastace klášterního areálu 
pokračovala. V roce 1967 převzalo správu zdevastovaného kladrubského kláštera 
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni a klášter byl otevřen 
návštěvnické veřejnosti. Barokní klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého 
Wolfganga a svatého Benedikta zůstal až do dnešních dnů v provozu a o velkých 
svátcích (Velikonoce, Vánoce a Nanebevzetí Panny Marie) se v něm konají mše. V 80. 
letech začal být opravován a po sametové revoluci se stal národní kulturní památkou. 
Každoročně ho navštíví asi 20 tisíc návštěvníků. Probíhají v něm též různé kulturní akce, 
pořádané občanským sdružením 
Klášter Kladruby. Pravidelnými 
akcemi jsou historický jarmark, 
vánoční prohlídky se speciálním 
programem, koncerty vážné 
hudby – tzv. festival Kladrubské 
léto (za bývalého režimu Stříbrské 
léto) a varhanní koncerty. U 
příležitosti 900. výročí založení 
kláštera v roce 2015 byla vydána 
vlastní série parfémů a 
zpřístupněna expozice Archiv 
vůní. 

Sv. Jan Nepomucký (resp. Johánek z Pomuku) byl podle ne zcela zřetelné 
hypotézy možná umučen proto, že zmařil plány Václava IV. na zrušení kláštera a jeho 
přeměnu na nové biskupství. Měl údajně využít královy nepřítomnosti v hlavním městě a 
nechat po smrti starého opata urychleně zvolit nového, dříve než král mohl do věci 
zasáhnout. Záměrem Václava IV. bylo založením nového biskupství oslabit vliv 
pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Václav IV. prodléval na Zvíkově a Johánek 
z Pomuku z titulu generálního vikáře volbu nového opata stvrdil. Nejasné zůstává, zdali 
Johánek mohl při zápisu konat jinak, velmi sporné je, zdali termín volby mohl ovlivnit. 
Pravděpodobné je, že posel směřující s listinami do Prahy okolo Zvíkova projel. Václav 
IV. dal poté průchod své prchlivosti, a protože Jan z Jenštejna byl mimo dosah, hněv 
obrátil proti Johánkovi. Ten byl posléze popraven utopením ve Vltavě. 

Konstantinovy Lázně - lázeňská obec v západních Čechách v okrese Tachov. Leží v 
nadmořské výšce okolo 520 m a žije zde necelý tisíc obyvatel. Z jedné části je obec 
obklopena lesy, velkou část obce zabírá lázeňský park. Místní lázně se specializují na 
poruchy kardiovaskulárního systému, hlavní léčebné metody jsou založeny na využívání 
místní minerální vody s největším obsahem oxidu uhličitého ze všech pramenů v ČR. 
První lázeňský domek byl u sirnatého pramene postaven údajně v roce 1803. V roce 
1818 obec zbudovala hostinský a lázeňský dům o 19 pokojích, se sálem a dvěmi lázněmi, 
kromě něj tam stál domek se třemi lázněmi. Využíval se hlavní, dosud nepojmenovaný, 
pramen a čtyři vedlejší prameny. Lázně v roce 1837 koupil majitel panství, kníže 
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Konstantin Josef z Löwenstein-
Wertheim-Rosenbergu (1802–
1838), prvorozený syn knížete 
Karla Thomase Löwensteina a 
jeho manželky Žofie, rozené 
Windischgrätzové. Kromě správy 
rodinných statků se stal 
žurnalistou a v roce 1829 se oženil 
s kněžnou Marií Anežkou z 
Hohenlohe-Langenburgu (1804–
1835), s níž se odstěhoval do 
Čech, žili na svém bezdružickém 
panství v Boru a v Praze, měli 
dceru Adelaidu (1831–1909), 
pozdější portugalskou královnu, a syna Karla Heinricha (1834–1921). Konstantin předložil 
velkolepý plán výstavby lázní, kterého se však nedožil, v následujícím roce zemřel. Podle 
Konstantina z Löwenstein-Wertheim-Rosenbergu byly lázně pojmenovány Constantins-
Bad hned po jeho smrti v roce 1838, úředně od roku 1907 Constantinsbad, někdy Bad 
Neudorf (česky Nová Ves-lázně), teprve v roce 1923 byl oficiálně schválen český název 
Konstantinovy Lázně. Löwensteinův syn Karl Heinrich lázně prodal v roce 1872 plzeňské 
společnosti majitele uhelných dolů, JUDr. Franze Josefa Pankraze. Tehdy byl založen 
lázeňský park a dostavěna nová lázeňská budova (nyní Lázeňský dům Prusík). V roce 
1890 dala Pankrazova manželka Sofie vybudovat kapli, zasvěcenou Panně Marii 
Lurdské, která je dodnes v provozu. Po smrti Franze Pankraze se vedení lázní ujal jeho 
syn Otmar, ale již v roce 1875 bylo ustaveno odborné lázeňské konsorcium, jemuž 
předsedal Pankrazův zeť, JUDr. Eduard Lenz, který se stal v roce 1905 majitelem lázní. 
Lázeňský lékař Richard Jaromír Dlauhý dal v roce 1868 chemikovi doktoru Josefu 
Lerchovi udělat chemický rozbor šesti užívaných léčivých pramenů, které se tehdy 
nazývaly Karlův, Františkův, Žofiin, Giselin, Skalní a Rudolfův; pět z nich mělo teplotu 
11 °C, Rudolfův pramen 16 až 18 °C. Pro vysoký obsah oxidu uhličitého, železa a síry byl 
nejvíce ceněn Karlův pramen (dnešní Prusíkův). Lerchův rozbor potvrdil roce 1876 také 
profesor Karl Remigius Fresenius. Tehdy se v lázních léčili zejména lidé nemocní 
padoucnicí, revmatismem a chorobami oběhové soustavy. V roce 1901 byla do města 
přivedena železniční trať, což znamenalo velký rozvoj lázní, vybudování nových 
lázeňských vil a hotelů. Po 1. světové válce bylo vybudováno také koupaliště, vodovod, 
kino a obec byla elektrifikována. V roce 1928 byla přestavěna hlavní lázeňská budova a 
zvýšena o jedno patro. Po 2. světové válce byly budova i hlavní pramen pojmenovány 
podle pražského lékaře a profesora Bohumila Prusíka (1886–1964), přednosty IV. interní 
kliniky Lékařské fakulty UK, který byl význačným kardiologem a příznivcem lázní. V 60. 
letech 20. století byl upraven 
pavilón Prusíkova pramene a 
vydlážděna cesta kolonády. 
Během následujících desetiletí 
přibylo v okolí několik plastik 
současných sochařů. Od 1. 
května 1992 jsou lázně součástí 
společnosti Léčebné lázně 
Konstantinovy Lázně. 
Konstantinovy Lázně patří mezi 
nejmenší lázně v České republice. 
Obec působí velmi příjemně a 
klidně, hlavně díky krásnému a 
rozlehlému lázeňskému parku s 
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pěti léčivými prameny, z nichž nejúčinnější je Prusíkův pramen. Obec nabízí rozmanité 
možnosti kulturního i sportovního vyžití.  

Kosový potok, nazývaný též Kosí potok - levostranný přítok řeky Mže, který protéká 

Karlovarským a Plzeňským krajem. Délka jeho toku činí 46,5 km. Plocha povodí měří 
226,1 km². Potok pramení v Českém lese nedaleko česko-německých hranic, v lokalitě 
Tři prameny jv. od vrchu Dyleň (940 m), v nadmořské výšce 721 m. Na horním toku teče 
převážně východním směrem. Pod obcí Valy se obrací k JV, protéká Mariánskými 
Lázněmi. Na dolním toku protéká přes Tepelskou vrchovinu hlubokým, lesnatým, málo 
obydleným údolím převážně jižním až jv. směrem. Toto údolí bylo v roce 1995 vyhlášeno 
jako Přírodní park Kosí potok (viz samostatné heslo). Vlévá se zleva do řeky Mže na jejím 
67,3 říčním kilometru v nadmořské výšce 402,5 m.  

Krásný Dvůr - barokní zámek ve 
stejnojmenné vsi v Ústeckém kraji 
v okrese Louny. Je obklopen 
rozsáhlým parkem pocházejícím 
z konce 18. století. Zámek Krásný 
Dvůr spravuje Národní památkový 
ústav, územní odborná správa 
v Praze. Od roku 1964 je chráněn 
jako kulturní památka a v roce 
2001 byl prohlášen národní 
kulturní památkou. První písemná 
zmínka o Krásném Dvoře pochází 
z roku 1295 v souvislosti 
s majitelem Vilémem z Krásného Dvora. Další z majitelů Václav Pětipeský z Chýš začal 
v místech dnešního zámku budovat tzv. Horní tvrz, tuto stavbu však již nikdy nedokončil. 
V roce 1547 byl popraven jako jeden z viníků odboje proti Ferdinandu I. Ve stavbě 
pokračoval až další z majitelů, Jan mladší Mašťovský z Kolovrat, který v 16. století tvrz 
přestavěl na renesanční vilu. Ta tvoří základ půdorysu dnešního zámku dodnes. V roce 
1649 zámek koupil Heřman Černín z Chudenic, tomuto rodu zámek patřil až do roku 
1939. Do konce 17. století zámek chátral. František Josef Černín zámek přestavěl 
v letech 1720–1724 do barokní podoby podle návrhu architekta F. M. Kaňky. Černínovi 
na stavbě zámku velmi záleželo, neustále návrhy upravoval, v roce 1722 dokonce 
některé ze staveb nechal strhnout, protože neodpovídaly jeho představám. Za 2. světové 
války zámek sloužil jako úřad a jednu dobu i jako rekreační středisko Joachima von 
Ribbentropa. Po osvobození byl zámek štábem sovětských vojsk, pak patřil ministerstvu 
zemědělství a pak národní kulturní komisi. Už v padesátých letech byl zámek zpřístupněn 
veřejnosti. Atmosféra stavby 
učarovala i českým filmařům; jako 
zámek v Bezdíkově účinkoval 
Krásný Dvůr ve filmu Jak 
básníkům chutná život (1987) a 
v roce 1989 zde režisér Jiří 
Menzel natočil film Konec starých 
časů dle románu Vladislava 
Vančury. V letech 1783–1793 na 
přání Jana Rudolfa Černína 
upravil zahradní architekt Rudolf 
Födisch původní bažantnici 
o rozloze 96 ha na přírodní 
anglický park. V parku bylo 
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postupně postaveno mnoho drobných romantických staveb, které tvoří místní dominanty, 
nebo uzavírají jednotlivé části:  

 Panův templ (nejstarší, 
1783–1786, 4 ionské 
sloupy v průčelí) 

 Gotický templ – rozhledna 
(1793–1796) 

 Sluneční templ – Gloriet 
(kruhová stavba na osmi 
sloupech, 1784) 

 Čínský pavilon – zvonkohra 
(červená hranatá stavba 
s oválnými okny) 

 Holandský statek – 
Červená hájovna (1793 
podle plánů Ondřeje 
Niederhofera) 

 Lusthaus – Goethův pavilon (1784–1786) 
 Voliéra (prosklená osmiboká stavba) 
 Poustevníkova rokle s jeskyní (1786) 
 boží muka (1749, barokní sloupovitá pískovcová, převezena od Černého Mostu) 
 umělý vodopád 
 obelisk (čtyřhranný, výška 26 metrů, 1801, připomíná vítězství Karla 

Schwarzenberga u Ambergu v roce 1796) 

Z dendrologického hlediska je zastoupeno kolem 100 druhů dřevin, přičemž v anglické 
části parku jde výhradně o původní nebo zdomácnělé druhy. Nejstarším stromem je (již 
odumřelý) Goethův dub, který s obvodem 10 metrů a stáří kolem 1000 let vytváří 
dominantu jižního břehu zámeckého rybníčku. Dále zde najdeme několik 500-letých dubů 
s obvodem o málo nižším. Další dva staré duby stojí poblíž potůčku. O něco mladší jsou 
četně zastoupené buky a lípy velkolisté, mnohdy bizarně tvarované a větvené již od 
země. Z dalších dřevin tu najdeme hlavně olše, jírovce (např. jírovec drobnokvětý 
u Panova templu), platany a javory, ve francouzské sekci (východně od zámku a na 
nádvoří) ještě tisy, zimostrázy a dva cypřišky nutkajské. Na území parku byla k ochraně 
vzácných druhů hmyzu v roce 2012 vyhlášena přírodní památka Krásný Dvůr. 
V současnosti jsou zámek i zámecký park přístupné veřejnosti. V zámku je pro veřejnost 
otevřeno 18 místností, zařízených 
dobovým nábytkem ze 17. až 
počátku 20. století, s cennými 
kolekcemi kameniny, porcelánu a 
skla. V zámecké galerii jsou 
zastoupeni významní mistři české 
i evropské malby, například Petr 
Brandl, Karel Škréta, Ludvík Kohl, 
Josef Bergler, Filip Kristián 
Benthum, Christian Brand, 
Alžběta Vigée-Lebrun a další. 
Ojedinělý je soubor 42 psích 
portrétů vytvořený v letech 1724–
1729 pražským měšťanem 
Petrem Václavem Bergerem pro 
Františka Josefa Černína a jeho 
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ženu. V roce 2014 správa zámku získala grant na obnovu a další využití „rozhledny“ – 
novogotického templu. Po stavebních a restaurátorských obnovách zde bude centrum 
vzdělávacích aktivit. V zámeckém areálu se pořádají koncerty a svatby. Během kulturních 
akcí je nabízena projížďka kočárem po parku. K zámku patří i stáj s vlastními koňmi. 
Zámecký park je volně přístupný po celý rok. 

Liblín - městys v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Žije zde necelých 300 obyvatel. 
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1180. Od 18. dubna 2014 je Liblín městysem. 
Nacházejí se zde tyto památky: 

 Hrad Libštejn (viz samostatné heslo) 
 Zámek Liblín, barokní 

zámek z let 1770–1780 
na místě tvrze, v letech 
1847–1857 zvýšený o 
patro a klasicistně 
upravený 

 Kostel svatého Jana 
Nepomuckého, stavba 
kostela z let 1751–1753, 
původně se jednalo o 
kapli, ta byla v roce 
1754 povýšena na 
kostel a zároveň byla 
liblínská administratura povýšena na faru 

 Socha Ecce Homo. Pod statkem Obora nedaleko Liblína zůstal pouze prázdný 
podstavec, socha která zde stála od roku 1722, kdy jí dal vytesat tehdejší majitel 
panství Herkules Pius Montecuccoli, byla odvezena počátkem 90. let 20. století k 
opravě a zatím se na své původní místo nevrátila. 

 Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí stojí od roku 1753, kdy jí zde nechal 
postavit bývalý majitel panství pan Montecuccoli 

Libštejn - zřícenina gotického hradu v Plzeňském kraji v katastru obce Liblín v okrese 

Rokycany. Zřícenina stojí na vrchu Radomyšl nad pravým břehem řeky Berounky 
v nadmořské výšce 300 m. Hrad je vzdálen asi 6,5 km sz. od Radnic a 10 km jv. od 
Kralovic. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Krajina kolem hradu patřila ve 
12. a 13. století svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. Hrad byl založen ve 14. 
století Oldřichem Tistou z Hedčan na pravém břehu Berounky. Hrad byl za husitských 
válek obléhán husity po několik týdnů, hrozba vyhladovění obránce donutila přistoupit na 
dohodu o vojenském spolku s husity. Dohoda byla naplněna v roce 1431 v bitvě 
u Domažlic, kde majitelé hradu stáli na husitské straně. V této době byl hrad proslulým 
vězením, kde byli vězněni poddaní, ale i zajatí žoldnéři. V roce 1495 se hrad Libštejn 
dostává do vlastnictví Albrechta z Kolovrat. Ten byl skvělým hospodářem a rozšířil 
panství na 25 vesnic a polovinu městečka Kralovice. Za vlády krále Vladislava 
Jagellonského (1496–1503) byl hofmistrem a v letech 1503–1510 nejvyšším kancléřem. 
Jako nejvyšší kancléř se postavil proti jednotě bratrské a všem nábožensky radikálním 
živlům. Odpor pánů proti němu nabyl takových rozměrů, že v roce 1508 byly všechny 
jeho pravomoci přeneseny na Zdeňka Lva z Rožmitálu. V roce 1510 umírá. Od poloviny 
16. století majitelé Libštejna na hradě nebydleli a hrad bez údržby začíná pustnout. V 
roce 1590 je uváděn již jako zpustlý a novým střediskem panství se stává Liblín. Zkázu 
hradu dovršila třicetiletá válka, v níž jej vypálili Švédové. Předhradí na východní straně 
bylo čtverhranné a jeho zástavba se dochovala pouze v podobě terénních pozůstatků. 
V obou čelech hradního jádra stály čtverhranné věže se zaoblenými nárožími, které spolu 
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se dvěma souběžnými paláci uzavíraly úzké nádvoří. Součástí menší a hůře zachované 
věže byla arkýřová kaple. Směrem k jihu jádro pokračovalo dalšími obytnými budovami 
a bylo ukončeno oblou baštou. Během pozdněgotické přestavby byl postaven západní 
palác s velkou čtverhrannou baštou. Při husitském obléhání se projevila nevýhoda 
pevnosti, která sice byla umístěna na obtížně dostupném vyvýšeném místě, ale mezi 
vyššími kopci. Obránci hradu tak byli cílem střelby z praků a předchůdců dnešních děl. 
Hradní opevnění proto bylo v druhé polovině 15. století na straně k Liblínu doplněno 
předsunutou baštou s bateriovou věží chráněnou valy a příkopem. V 16. století byla 
postavena další předsunutá bašta jižně od hradu. Zachovala se zejména větší hranolovitá 
věž, čelní palác v jádře a spodní palác s baštou na západní straně hradu. Ostatní části 
hradu jsou dochovány jen 
torzovitě. Hrad se nachází v 
přírodním parku Horní Berounka 
(viz samostatné heslo). Ke 
zřícenině hradu u břehu Berounky 
vede červená turistická značka 
z Liblína a zelená značka ze 
Lhotky u Radnic. Od hradu se 
nabízí pěkný výhled na řeku 
Berounku, okolí je zalesněno. 
Podle pověsti na Libštejně straší 
duch pána z nedalekého hradu 
Krašov, který zde zavraždil 
hradního pána i s manželkou. 
Střeží zde velký poklad. 

Manětín - město v severní části okresu Plzeň-sever. V celém městě, které zahrnuje 
dalších 14 vsí, žije přibližně 1 100 obyvatel. Manětín leží v údolí Manětínského potoka na 
úpatí a svahu Chlumské hory, vzdálený 30 km ssz. od Plzně. Zajímavostí je, že ač zabírá 
katastrální území města téměř 85 km², severní okraj zástavby leží asi jen cca 300 m od 
obecní, okresní i krajské hranice. Manětín, městečko na tehdejší zemské stezce z Prahy 
do Chebu, je poprvé připomínán v roce 1169, kdy zdejší újezd daroval král Vladislav II. 
řádu pražských johanitů. Ti si v roce 1235 na králi vymohli udělení práva soudu a hradeb. 
V té době byla v prostoru západní části dnešního zámku vystavěna tvrz a klášter. V roce 
1420 dal král Zikmund Lucemburský manětínské panství do zástavy Bohuslavu ze 
Švamberka. Ten se nejprve stavěl proti husitům, ale poté, co ho v roce 1422 zajali, se 
nakonec přiklonil na jejich stranu. Panství později převzal jeho bratr Hynek Krušina ze 
Švamberka. Na manětínské tvrzi sídlil purkrabí. Když Krušina v roce 1455 zemřel, panství 
po něm převzal jeho syn Bohuslav, který se ostře stavěl proti tehdejšímu králi Jiřímu 
z Poděbrad. S dalšími českými pány založil v roce 1465 tzv. Jednotu zelenohorskou. O tři 
roky později se spojil s křižáky a podnikal s nimi ničivé výpady na území západních Čech. 
V roce 1483 Bohuslav od řádu johanitů dědičně odkoupil celé panství (do té doby ho měl 
pouze v zástavě). Rod Švamberků panství prodal v roce 1544. V pozdějších letech se 
majitelé střídali častěji. Za zmínku stojí rod Hrobčických, kteří panství vlastnili mezi léty 
1560–1617 a za jejichž vlády vyrostl na místě původní tvrze renesanční zámek. V 
průběhu třicetileté války získala panství Ester Lažanská s manželem Jiřím Mitrovským z 
Nemyšle. Ten se „zasloužil“ o násilnou rekatolizaci obyvatelstva – odvolal dosavadního 
faráře a dosadil na jeho místo jezuitu. V roce 1625 se proti němu vzbouřili poddaní a 
obléhali zámek. Mitrovského osvobodilo až přivolané vojsko z Plzně. Před svou smrtí 
odkázala majitelka Ester Lažanská panství svému bratrovi. 18. století bylo pro Manětín ve 
znamení stavebního rozkvětu, který paradoxně zahájil velký požár města v roce 1712, při 
kterém lehl popelem zámek, kostel, škola a polovina města. Bezprostředně po požáru 
nechal tehdejší majitel Václav Josef Lažanský vyhořelý zámek barokně přestavět podle 
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plánů architekta Tomáše Haffeneckra. O rozvoj barokní kultury ve městě se po smrti 
Václava Josefa zasloužila i jeho manželka Marie Gabriela Lažanská z Bukové a jeho syn. 
V Manětíně tehdy tvořili malíři Petr Brandl a F. K. Bentum, architekti J. B. Santini a J. J. 
Hess, sochaři Š. Borovec a J. Herscher a hudební skladatel Jan Josef Brixi. V roce 1809 
byl u zámku založen anglický park. V roce 1857 byla vystavěna silnice do Žlutic, 
současně byla projektována i železniční trať Plzeň – Žlutice – Karlovy Vary. Manětín byl 
jedním z posledních měst v oblasti s převládajícím českým obyvatelstvem – byl obklopen 
německými obcemi. V roce 1923 definitivně padly veškeré plány o výstavbě lokální 
železniční tratě z Plzně do Manětína. Železniční zastávka Manětín vznikla na trati Plzeň–
Žatec někdy ve 30. letech 20. století, ale byla vzdálena 10 km od obce. Později byla 
přejmenována na Mladotice – zastávka. Po Mnichovské dohodě, 30. září 1938, se stal 
Manětín poslední českou obcí v 
okolí, která nebyla přičleněna k 
Říši. Osvobozen byl 7. května 
1945 americkou armádou. Zámek 
byl zkonfiskován rodu 
Lažanských, zestátněn a využíván 
jako kanceláře různých 
organizací. Odsun Němců 
Manětín nezasáhl tolik jako 
většinu okolních vesnic. V roce 
1988 převzalo zámek od Státních 
lesů Muzeum a galerie severního 
Plzeňska a provedlo rozsáhlou 
rekonstrukci.  

Mladotice – obec v severní části okresu Plzeň-sever, 9 km západně od Kralovic. Ve vsi 
žije přes 500 obyvatel. Obec je součástí Mikroregionu Kralovicko. Ves leží v údolí 
Mladotického potoka a je poprvé připomínána v roce 1115 jako dar knížete Vladislava I. 
jím založenému benediktinskému klášteru v Kladrubech. Její jméno je pravděpodobně 
odvozeno od starého rodu Mladotova z kmene Čechů. Mladotice v té době existovaly 
dvoje: Horní a Dolní. Obě nakonec získal cisterciácký klášter v Plasích: v roce 1193 
dostali plaští řeholníci Dolní Mladotice darem od Kuny z Potvorova a v roce 1205 koupili 
Horní Mladotice od kladrubských benediktinů. Při výstavbě Mladotického rybníka 
(pravděpodobně ve 14. století) jižně od dnešní vsi nechali cisterciáci část původních 
Dolních Mladotic zatopit. Za husitských válek byla pravděpodobně poškozena kaple, 
cisterciáci ji později obnovili a zasvětili ji sv. Kateřině. V 16. století se mladotičtí přiklonili k 
protestanství a katolická kaple ztratila jejich úctu – kaple fungovala jako stodola a kurník. 
Za stavovského povstání v roce 1618 ves vyloupilo vojsko generála Mansfelda, 4 statky 
byly spáleny. Za třicetileté války byla kaple sv. Kateřiny pravděpodobně poškozena, ale 
opět ji cisterciáci opravili. V roce 1707 nechal opat Evžen Tyttl pobořenou kapli sv. 
Kateřiny strhnout a v následující dvou letech postavit barokní kapli Jména Panny Marie 
podle návrhu J.B. Santiniho. Mladotice zůstaly v majetku kláštera až do jeho zrušení 
Josefem II. v roce 1785, kdy přešly do správy náboženského fondu. V roce 1826 koupil v 
dražbě celé plaské panství kancléř Metternich, který jej držel až do zrušení patrimoniální 
správy. Mladotice se staly samostatnou obcí v politickém a soudním okrese kralovickém. 
Jejich pozdější rozvoj byl podmíněn výstavbou železniční dráhy z Plzně do Žatce 
(otevřené 8. 8. 1873) a pozdější lokální dráhou do Rakovníka, otevřenou 9. 7. 1899 (v 
úseku Mladotice-Kralovice je doprava od 1. 1. 1997 zastavena a nahrazena autobusy). V 
dubnu 1945 byla ves poškozena při bombardování nádraží americkým letectvem. 

Mže - významná řeka v západních Čechách, zdrojový tok Berounky. Délka toku je 
106,5 km. Plocha povodí měří 1828,6 km². Mže pramení v nadmořské výšce 726 m na 
území Německa v Griesbašském lese (Griesbacher Wald) asi 1 km jižně od osady Asch. 
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Na krátkém úseku tvoří státní hranici a po 3 km toku vstupuje zcela na území ČR. Dále 
pokračuje jv. až východním směrem a protéká městy Tachov a Stříbro (německé jméno 
Stříbra je shodné se jménem řeky). Na Mži se nacházejí vodní nádrže Lučina 
(vodárenská) a Hracholusky (víceúčelová). K nejvýznamnějším přítokům patří z levé 
strany Hamerský potok, Kosový potok (Kosí potok) a Úterský potok, z pravé strany je to 
Úhlavka. V Plzni se Mže v nadmořské výšce 301 m spojuje s Radbuzou a od tohoto místa 
nese název Berounka (viz samostatné heslo). Ve starších dobách se jménem Mže 
označovala řeka v celé délce od pramene až k ústí do Vltavy; pojmenování Berounka pro 
dolní tok pod Plzní je poprvé doloženo teprve v roce 1638. Mže je zmíněna v Kosmově 
kronice či v Rukopise zelenohorském. 

Nevděk - zaniklý hrad na stejnojmenném vrchu u města Žlutice v Karlovarském kraji. 

Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka. Nevděk nechal vybudovat Jakoubek z 
Vřesovic kolem poloviny 15. století (asi 1446) na kopci zvaném Hradec (německy 
Schloßberg) naproti městu Žlutice. Původně se mu říkalo „Nový hrad“ (jako protiklad ke 
Starému hradu, čili žlutickému městskému hradu), později „Starý zámek“. Název 
„Nevděk“ je doložen k roku 1539 (viz níže pověst o vzniku tohoto jména). V roce 1568 je 
již uváděn jako zpustlý. Šlo vlastně o předsunuté opevnění města, hrad měl zajišťovat 
přístupové cesty od jihu. Podobnou funkci měl na protějším svahu nad městem hrad 
Mazanec, který chránil Žlutice od severu. Hrad vznikl v poloze prakticky neohrozitelné 
dělostřelbou, proto sám postrádal (na rozdíl od Mazance) prvky aktivní dělostřelecké 
obrany. Archeologické nálezy potvrdily přítomnost velkého, prostorného paláce, který měl 
v přízemí minimálně tři místnosti. V této souvislosti je zajímavé srovnání Nevděku se 
starším Jakoubkovým hrádkem, Oltáříkem, tvořeným prakticky jedinou věží. Naproti tomu 
byl Nevděk o mnoho pohodlnější, což nasvědčuje tomu, že vznikal v době výrazného 
uklidnění poměrů v zemi. Do areálu hradu se vstupovalo mohutnou, zřejmě věžovitou 
branou. Hrad chránily dva řetězce valů s hlubokými příkopy, které zajišťovaly celkem 
dobrou ochranu, celkově však šlo o velice malý hrad, spíše strážního než sídelního 
charakteru. Hrad Nevděk dnes již lze považovat za zaniklý. Zachovaly se obvodové valy 
a příkopy, z jádra vlastního hradu pak jen sporé základy paláce a brány. Obdivuhodně 
dobře se však dochovala studna či spíše cisterna kruhového průřezu, vyzděná kameny. 
Podle místních pověstí dostal Nevděk jméno podle nářku vdovy po jeho zakladateli. Když 
prý Žlutičtí hrádek, střežící jejich město, sami zničili, stála nešťastnice v troskách 
pevnůstky a naříkala: „Je to nevděk, je to nevděk!“ Její křik byl slyšet až do města a tak 
dal hrádku nové jméno. Další místní pověst vypráví o tajných chodbách, spojujících 
Nevděk se Žluticemi a dokonce i s poměrně dosti vzdáleným Mazancem. Některé z nich 
prý procházely i pod řekou Střelou, která odděluje vrch Nevděk od města Žlutic. Na rozdíl 
od pověsti předchozí může mít tato pravdivé jádro. Podzemí Žlutic je doslova provrtáno 
chodbami a sklepy, což mohlo zadat příčinu ke vzniku legend o chodbách vedoucích ke 
všem třem hradům ve městě (kromě Nevděku a Mazance to byl ještě žlutický městský 
hrad). 

Plasy - město v okrese Plzeň-sever, 20 km severně od Plzně, s přibližně 2 700 obyvateli. 

Město vzniklo okolo stejnojmenného kláštera, který je národní kulturní památkou. Klášter 
Plasy je bývalý cisterciácký klášter. Krajina v okolí Plas byla osídlena již v pravěku. Na 
území města se v době halštatské a laténské nacházela nejméně dvě sídliště, z nichž 
jedno bylo objeveno při stavbě školní budovy v letech 1933 a 1934, a druhé stávalo na 
vyvýšenině na levém břehu řeky. Asi 2 km sz. stávalo na ostrožně obtékané Střelou 
plaské hradiště osídlené v době halštatské a ještě předtím lidem chamské kultury. Město 
vyrostlo okolo plaského cisterciáckého kláštera, jehož zakládací listinu podepsal v roce 
1144 kníže Vladislav II. (asi 1110–1174). Samotný klášter stojí na místě staršího 
knížecího dvorce. Klášter zažil dvě období vzestupu, z nichž prvé ukončily husitské války 
a druhé zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785. Druhého rozkvětu se klášter dostal 
v období baroka konce 17. a první poloviny 18. století, kdy byl vybudován dnešní 
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vrcholně barokní areál za účasti předních architektů Matheye, Santiniho a 
Dientzenhofera. Majetek kláštera po jeho zrušení přešel do správy náboženského fondu. 
V 19. století se stal rezidencí rakouského kancléře Metternicha. V roce 1995 byl bývalý 
klášter prohlášen za národní 
kulturní památku a dnes jej 
spravuje Národní památkový 
ústav. Areál kláštera tvoří kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a 
klášterní a hospodářské budovy, 
ke kterým patří sýpka s gotickou 
královskou kaplí. Unikátní jsou 
dubové základy konventu 
konzervované uložením pod 
hladinou vody údolní nivy řeky 
Střely. K nejzajímavějším 
součástem kláštera patří dřevěné 
podvodní základy kláštera 
a gotická královská kaple. 

Přírodní park Hadovka - chránění území o rozloze 10 km2 založené v roce 1986 za 

účelem ochrany a zachování krajinného rázu údolí potoka Hadovky a jeho širšího okolí. 
Hluboce zaříznuté a převážně zalesněné údolí se zachovalou přírodou je oblíbené 
především mezi tuláky a romantiky. V širším okolí potoka se rozprostírají náhorní roviny, 
ze kterých vystupují výrazné vrcholy sopečného původu, ze kterých je pěkný výhled do 
krajiny. 

Přírodní park Horní Berounka - chráněné území o rozloze 101 km2 založené v roce 

1996 za účelem zachování ekologicky stabilního harmonického přírodního prostředí a 
specifického krajinného rázu. Rozmanité území je členěno mnoha údolími se složitou 
geologickou stavbou, která se projevuje v pestrosti biotopů. Park se táhne od soutoku 
s Úslavou v Plzni k soutoku s Radnickým potokem u Rakolusk.  

Přírodní park Horní Střela - chráněné území rozkládající se převážně v severní části 
okresu Plzeň-sever a na jv. okraji okresu Karlovy Vary. Chrání meandrovitě zakleslé 
hluboké údolí řeky Střely s typickými lesními porosty na skalnatých svazích. V 
současnosti zaujímá přírodní park plochu 9 991,6 ha. Přírodní park byl vyhlášen jako 
oblast klidu vyhláškou ONV Plzeň-sever v roce 1978 na ploše 6 813 ha, v roce 1997 byla 
vyhlášeno přiléhající území o výměře 3 179 ha v okrese Karlovy Vary. Značný význam 
měla v minulosti těžba velmi slabě metamorfovaných fylitických břidlic (tzv. 
pokrývačských břidlic) v okolí Střely u Rabštejna nad Střelou a Manětína. Tyto břidlice 
byly použity jako střešní krytiny u řady historických památek například na katedrále sv. 
Víta v Praze, na hradě Karlštejn, ale i v zahraničí. V sz. části území se nacházejí 
třetihorní čedičové suky, například vrch Vladař 693 m n. m., výrazná krajinná dominanta s 
charakteristickým plochým temenem. Na zlomovém svahu Žihelské brázdy se nacházejí 
žulová skalní města se sutěmi. Oblast je odvodňována do Berounky. Nejvýznamnějším 
vodním tokem je Střela, levostranný přítok Berounky, která se pod Chyšemi zařezává a v 
okolí Rabštejna nad Střelou vytváří výrazný kaňon. Dalšími menšími vodními toky v 
oblasti jsou Manětínský a Hrádecký potok. Oblast je turisticky hojně navštěvována, v 
přírodním parku se nacházejí významné kulturní a historické památky, ke kterým patří 
například zámek v Rabštejně nad Střelou.  

Přírodní park Kosový potok - chráněné území o rozloze 23 km2 založené v roce 1995 
za účelem ochrany krajinného rázu podél dolního toku Kosího potoka. Přírodní park volně 
navazuje na CHKO Slavkovský les. Dominantou parku je kupovitý čedičový výlev Vlčí 
hora. Na většině území parku vystřídaly původní porosty kulturní smrčiny, pouze na 
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vybraných lokalitách se dodnes nacházejí zbytky reliktních borů a porosty s klenem, lípou 
a jasanem. Lze zde také najít zajímavé botanické lokality s porosty vstavače kukačky 
nebo lilie zlatohlavé. Nachází se zde také řada ukázek staré venkovské architektury. 

Přírodní park Úterský potok - chráněné území o rozloze 18 km2 založené v roce 1997 
za účelem zachování krajinného rázu a vzácných historických památek.  
Přírodní park se rozkládá v údolí Úterského potoka a dolního toku potoka Hadovka. 
Jedná se o zalesněná údolí, která jsou, nejen kvůli pěkné přírodě, ale také řadě památek, 
velmi turisticky oblíbená. Parkem prochází naučná stezka, jejíž součástí je hradiště 
Bezemín, zřícenina hradu Gutštejn, hradiště Šipín nebo kostel sv. Barbory v Šipíně. 

Rabštejn nad Střelou - část města Manětína v okrese Plzeň-sever, od něhož se nachází 
přibližně 7 km na SV. Jedná se o bývalé historické město, které leží na řece Střele asi 30 
km severně od Plzně. Většina městské zástavby leží nad pravým břehem řeky, na 
ostrohu ohraničeném strmými svahy na jihu a severu. Nachází se uprostřed přírodního 
parku Horní Střela. První písemná zmínka o hradu Rabštejnu pochází z roku 1269, kdy 
byl ve vlastnictví rodu Milhosticů. Po roce 1321 koupil rabštejnský statek Oldřich Pluh, 
předek významného rodu Pluhů z Rabštejna. Oldřich byl královským podkomořím a stal 
se oblíbencem krále Jana Lucemburského. Přestavěl zpustlý hrádek na významné 
šlechtické sídlo a založil na předhradí opevněné město, kterému vymohl 21. září 1337 
pražské městské právo. V držení rodu Pluhů Rabštejn dlouho nezůstal, neboť Oldřichovi 
synové byli nuceni v roce 1357 město a hrad prodat císaři Karlu IV., který si byl vědom 
strategické polohy hradu a města na obchodní cestě z Prahy do Chebu a dále do 
Bavorska a chtěl je mít ve svém majetku. Tak se stal Rabštejn královským zbožím, které 
spravoval purkrabí. Císař zde často pobýval a výnosy z něho daroval v roce 1370 své 
manželce Elišce Pomořanské. Zároveň Karel IV. udělil v roce 1375 městu právo vybírat 
clo na zmíněné obchodní cestě. V roce 1464 se majetku protiprávně zmocnil Burian 
mladší z Gutštejna. Spor o správu Rabštejna byl také jednou z příčin, proč se Burian stal 
nepřítelem krále Jiřího z Poděbrad a členem Jednoty zelenohorské. Vlastnil jedenáct 
panství a pro svůj majetek byl přezdíván Burian Bohatý. V těsné blízkosti hradu dal v roce 
1483 vystavět klášter bosých karmelitánů, který byl však při bouři nekatolických 
rabštejnských měšťanů v roce 1532 vybit a spálen. Z tohoto období je v historii rovněž 
známý jeden z prvních českých humanistů Jan z Rabštejna. Král Vladislav II. držel 
Rabštejn devět let a udělil městu další privilegia: právo týdenního a výročního trhu a 
červenou pečeť. Prvně jsou také zmiňovány zdejší břidlicové lomy, když měšťané dostali 
od krále horu na lámání břidlice, která byla použita mimo jiné při stavbě a opravách 
pražského chrámu svatého Víta, Prašné brány a Karlštejna a vyvážela se i do ciziny. 
Vladislavův syn Ludvík Rabštejn v roce 1518 zastavil Šlikům. Rabštejnské zboží však 
bylo stále majetkem krále a Šlikové jej měli pouze v zástavě. Od roku 1584 byl Rabštejn 
zcela v držení Libštejnských. Po Jaroslavovi tu od roku 1595 vládl syn Jáchym. Ten byl 
smutnou postavou pobělohorských dějin. Odmítl se vzdát protestantské víry, pro účast na 
stavovském povstání přišel o třetinu majetku včetně Rabštejna a neměl klid ani po své 
smrti v roce 1635. Farář z Valče nepovolil pohřbít kacíře do kostela sv. Matouše 
u rabštejnského zámku, a tak „mrtvola hnila v kostele několik měsíců.“ Až odvážnější 
farář z nedalekého Manětína poskytl nebožtíkovi poslední službu. Valečský farář jej za to 
žaloval a spor se dostal až před pražského arcibiskupa. Ten nakonec pohřeb schválil jako 
akt křesťanské povinnosti. Mezitím se krátce stal majitelem i Albrecht z Valdštejna, ale po 
jeho smrti připadl opět královské komoře. K panství tehdy patřilo město a 12 vesnic. 
Velmi těžce Rabštejn zasáhla třicetiletá válka. V roce 1653 se zde připomíná pouze 12 
domů obydlených a 14 spálených. Pöttingové se od roku 1665 zasloužili o opětovný 
vzestup městečka. Pravděpodobně na místě původního zpustlého konventu karmelitánů 
založili klášter servitů, u městských hradeb vyrostla loretánská kaple a dřevěný městský 
špitál a na části hradní ostrožny dal v roce 1705 Janův syn František Karel postavit 
barokní zámek, neboť starý hrad byl již sešlý. V roce 1748 získal panství Maxmilián 
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Václav Lažanský, jenž držel i nedaleký Manětín. Lažanští přeměnili své hlavní sídlo 
Manětín množstvím monumentálních sochařských děl v perlu českého baroka a ve 
stejném stylu zkrášlili i tvář Rabštejna. Na jižní straně zámeckého areálu byl také v letech 
1766–1767 asi podle návrhu architekta Anselma Luraga postaven kostel Panny Marie 
Sedmibolestné. Nový kostel se stal po zrušení kláštera servitů v roce 1767 farním a 
původní farní kostel svatého Matouše, který stával mezi dnešním kostelem a zámkem, byl 
v roce 1787 zbořen. Význam Rabštejna však postupně klesal. Vzdálenost od centra 
panství i stísněný sídelní prostor bránily rozvoji průmyslu i další zástavby. Obyvatelstvo 
se živilo nevýnosným zemědělstvím a řemesly, mezi nimiž vyniklo zvláště tkalcovství. 
Poslední šlechtickou majitelkou až do roku 1945 byla Terezie Seilern-Aspang, rozená 
Lažanská. Vzhledem k převaze německého obyvatelstva se Rabštejn stal v roce 1938 
součástí Říše a musela odejít část místní české menšiny. Spolu s ní městečko opustily 
i poslední dvě židovské rodiny a zakončily tak téměř 300 let dlouhou historii rabštejnské 
židovské komunity. Válečné operace se vzhledu městečka příliš nedotkly, ale výrazně 
ovlivnily život jeho obyvatel. Ještě před koncem 2. světové války v roce 1945 bylo navíc 
v blízkém okolí Rabštejna německými vojáky zastřeleno několik válečných zajatců. Konec 
války přinesl odsun německých obyvatel a Rabštejn již nebyl plně dosídlen. Malebnost 
města předurčila jeho postupnou přeměnu v rekreační sídlo, část neobydlených domů 
byla zbořena. Rabštejn se nadále vylidňoval a ztratil tak i svou samostatnost, když se 
v roce 1980 stal součástí města Manětína. V posledních letech ovšem dochází 
k pozvolnému oživování města, které dnes obývá pouhých 23 stálých obyvatel. Rabštejn 
nad Střelou je dnes považován za nejmenší české historické město. Dle Guinessovy 
knihy rekordů je nejmenším 
městem na světě Hum v severním 
Chorvatsku. Ani jedno z obou 
historických měst není 
samostatné (Hum je částí města 
Buzet), ale Hum má o čtyři 
obyvatele méně než Rabštejn. 
Historické jádro Rabštejna nad 
Střelou bylo pro svůj význam a 
dochované památky v roce 1992 
prohlášeno městskou památkovou 
zónou. Z těchto památek stojí za 
zmínku: 

 zřícenina rabštejnského hradu ze 14. století přestavěného na barokní zámek 
s klášterem servitů a kostelem Panny Marie Sedmibolestné 

 zřícenina hradu Sychrova, zachovala se věž zvaná Tupá 
 loretánská kaple z roku 1671, přístupná příležitostně 
 městské opevnění, zejména zbytky Dolní brány 
 řada zděných, roubených a hrázděných historických staveb 
 kamenný most zřejmě ze 14. století 
 židovský hřbitov z 18. století 
 smírčí kříž z roku 1583 
 řada barokních kapliček a sochařských děl 

Střela - řeka v západních Čechách známá především svým hlubokým a romantickým 
kaňonovitým údolím. Název Střela je nejspíše odvozen od prudkosti vodního toku. 
V minulosti byly používány také názvy Lososnice, Sagitta (Šíp, Šipka), Schipka, Schinka 
a Schnella. Údajně je název odvozen od staré pověsti, která se v povodí Střely vypráví. 
Délka toku činí 101,5 km. Plocha povodí měří 921,8 km². Střela pramení v Prachometech 
na úpatí Prachometského kopce (780 m n. m.) v Tepelské vrchovině nedaleko Toužimi, 
protéká náhorní plošinou v meandrech údolní nivou, protéká vodní nádrží Žlutice, 
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Žluticemi, pod Chyšemi se hlouběji zařezává a získává charakter dravé bystřiny, v okolí 
Rabštejna nad Střelou vytváří výrazný kaňon, nad Plasy se tok opět zklidňuje a vlévá se 
zleva poblíž Liblína do Berounky.   

Stříbro - město v okrese Tachov v Plzeňském kraji, 25 km západně od Plzně, na řece 
Mži v nadmořské výšce 400 m. Žije zde přibližně 7 700 obyvatel. Kronikář Václav Hájek z 
Libočan v Kronice české uvádí, že město Stříbro založil v roce 1131 český kníže 
Soběslav I. Jedná se o zprávu nepodloženou, i když ve sgrafitu na průčelí radnice je tato 
událost zobrazena. Stříbro je poprvé připomínáno jako hornická osada v roce 1183. 
Základy k budoucímu městu položil v roce 1240 král Václav I. v místě starší osady na 
strmé skále nad řekou Mží. Na základě polohy na ostrožně a nálezů keramiky ze střední 
a mladší doby hradištní se předpokládá, že v místech historického jádra stávalo raně 
středověké hradiště. V roce 1253 byl ve městě založen minoritský klášter pány ze 
Švamberka. Těžba stříbra vedla k rychlému rozvoji sídla, které Přemysl Otakar II. v roce 
1263 povýšil na město a opatřil je značnými privilegii, která městu potvrdili i další 
panovníci. Před husitskými válkami patřilo Stříbro ke čtyřem největším městům v 
Plzeňském kraji. Město mělo tři kostely a tři kláštery. V roce 1421 se Jan Žižka 
neúspěšně pokoušel město dobýt. Město bylo dobyto až v roce 1426 Přibíkem z Klenové. 
V roce 1427 neúspěšně obléhali město křižáci, kteří byli poraženi v bitvě u Tachova. Po 
roce 1520 došlo k rozkvětu řemesel a města. V roce 1555 byl přes řeku Mži postaven 
kamenný most. V roce 1565 byla 
dokončena přestavba kostela 
Všech svatých v pozdně gotickém 
slohu. V roce 1710 vypukl ve 
městě mor, který připomíná 
morový sloup na náměstí z roku 
1740. Město, kde tradičně 
převládalo německé obyvatelstvo, 
bylo v roce 1938 připojeno k Říši. 
Po 2. světové válce byli původní 
starousedlíci vysídleni a ve městě 
došlo k úplné výměně 
obyvatelstva. 

Pamětihodnosti: 

 Kostel Všech svatých 
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 Kostel sv. Petra 
 Renesanční radnice 
 Renesanční mostní věž je kromě pražské Staroměstské jedinou podobnou stavbou 

v Čechách 
 Minoritský klášter 
 Husitská bašta 
 Mariánský sloup se 14 patrony od sochaře Lazara Widemanna z roku 1740 
 Židovský hřbitov sloužil v letech 1902–1935 a je zde dochováno přes 90 náhrobků, 

bývalá synagoga je používána místním úřadem práce a ze židovských památek v 
Hradební ulici se ještě zachovala tzv. Židovská branka. 

 Křížová cesta na Křížovém vrchu východně od města obnovená v roce 2013 
 13. poledník východní délky připomíná v parku v Benešově ulici plastika s kameny 

z partnerských měst 
 Sv. od města se nachází přírodní památka Petrské údolí 

Svojšín - tvrz přestavěná na zámek ve stejnojmenné obci v okrese Tachov. Dochovaný 
zámek pochází z konce první čtvrtiny 18. století a spolu s poplužním dvorem, zahradami 
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a parkem tvoří barokní sídlo nadregionálního významu. Od roku 1964 je chráněn jako 
kulturní památka. Předchůdcem svojšínského zámku bývala tvrz, která sice není 
zmiňována žádnými písemnými prameny, ale vzhledem ke stavební dispozici věže 
kostela svatého Petra a Pavla u něj panské sídlo stávalo už ve 12. století. Pozůstatky 
zdiva tvrze ze 14. až 15. století byly odkryty archeologickým výzkumem v letech 2008–
2010. V roce 1554 získal Svojšín věnem Jiří Příchovský z Příchovic, který se oženil 
s dědičkou panství, Annou Svojšínskou z Nalžov. Jejich potomci potom Svojšín vlastnili 
až do roku 1795. Zámek nechala postavit v roce 1723 Judita Příchovská, matka hraběte 
Jana Václava Příchovského. Z jejich tří dětí zámek zdědil Jan Václav Příchovský, 
kterému patřil až do roku 1781. Jeho syn František Příchovský byl nucen panství prodat 
ve veřejné dražbě. Kupcem se stal chebský rytíř Josef Bigatto, který jako bezdětný svůj 
majetek odkázal generálporučíkovi Karlu Antonínu Junckerovi. Přitom si vymínil, že dědic 
ke svému jménu natrvalo připojí přídomek Bigatto. Karlovým potomkům poté zámek patřil 
až do roku 1935, kdy zemřela Amálie Junckerová-Bigattová a zámek zdědil Klement 
Podeville. Na konci 2. světové války o zámek přišel. Ve druhé polovině 20. století jej začal 
využívat MNV. Budova nejprve sloužila jako rekreační zařízení Veleobce baráčníků a po 
roce 1965 v něm byla zřízena mateřská škola a školní jídelna. Obec Svojšín zámek 
získala v roce 1990 a v letech 2003–2015 jej zrekonstruovala. Zámek je v návštěvních 
hodinách přístupný veřejnosti, nachází se v něm kavárna, výstavní sál a turistická 
ubytovna a v jeho areálu se konají 
svatby a další kulturní události. 
K památkově chráněnému areálu 
patří také spojovací chodba ke 
kostelu, správní budova (čp. 68), 
hospodářský dvůr (čp. 69), 
kočárovna, terasy a zámecký 
park. Park se nachází v intravilánu 
vesnice, má rozlohu 1 ha a 
založen byl v první polovině 18. 
století. Roste v něm památný 
strom Svojšínská lípa. 

Šipín - raně středověké hradiště na místě stejnojmenné osady nedaleko Konstantinových 
Lázní v okrese Tachov. Řada archeologických nálezů umožňuje uvažovat o jeho existenci 
již v pozdní době bronzové. Od roku 2006 je chráněno jako kulturní památka. Keramika 
nalezená v roce 1935 umožňuje datování hradiště do 10. až 13. století. Na přilehlých 
svazích však byla později nalezena, kromě středověké, také keramika z pozdní doby 
bronzové, a není zcela jasné, ze kterého období pochází zbytky opevnění. Je možné, že 
šipínské hradiště nahradilo blízké 
hradiště u Bezemína po jeho 
zániku požárem. Hradiště stálo 
v nadmořské výšce 435 m na 
ostrožně obtékané ze dvou stran 
Úterským potokem. Opevněná 
plocha o rozloze 1,5 ha byla na 
východní přístupové straně 
opevněna příkopem a dvojicí 
hradeb, které se částečně 
zachovaly v podobě valů. 
Z prvního valu se dochoval úsek 
dlouhý 8 metrů. Jeho výška na 
vnější straně je 3–4 m a 1,5 m na 
vnitřní straně. Na severním konci 
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se val stáčí k západu a napojuje se na druhý val, ze kterého zůstala pouze terénní vlna 
široká 12 m. Obvodová hradba se částečně dochovala v podobě dalšího valu. Na ploše 
hradiště stojí osada Šipín s kostelem svaté Barbory. Do Šipína vede odbočka ze silnice 
z Okrouhlého Hradiště do Pernarce, po které vede cyklotrasa. Scházejí se zde také tři 
turistické trasy. Žlutě značená vede z Konstantinových Lázní přes zříceninu hradu 
Gutštejn a bezemínské hradiště. Prochází tudy rovněž zeleně značená trasa údolím 
Úterského potoka a končí zde červeně značená trasa vedená z Teplé údolím Hadovky. 

U Báby – U Lomu - přírodní památka, nachází se 2 km sz. od vsi Žihle v okrese Plzeň-
sever. Důvodem ochrany je skupina žulových balvanů. Chráněné území v nadmořské 
výšce 530–594 metrů je rozděleno na dvě plochy. V první části se nacházejí velké 
balvany nazývané Bába a Dědek. Vznikly bochníkovitým zvětráváním a rozpadem 
hrubozrnné biotické žuly tisského 
masivu nad sousední Žihelskou 
brázdou, vyplněnou měkkými 
permokarbonskými usazeninami. 
Rozdíl v odolnosti hornin byl 
příčinou eroze, která dala 
vzniknout zajímavým 
geomorfologickým útvarům, mezi 
kterými obří balvany vynikají. 
Druhá část U Lomu je leží 1 km 
západněji a je tvořena skupinou 
menších balvanů vytvářející malé 
skalní město. Jejich vznik je 
obdobný jako u Báby a Dědka. 
Přírodní památka je přístupná po žluté turistické trase.  

Úterý - město v západních Čechách, v nejzápadnější části okresu Plzeň-sever. Střed 

města se nachází v malebném údolí Úterského potoka. Jeho dvě místní části se 
rozprostírají na přilehlých návrších. Ve městě žije necelých 500 obyvatel. Ve známost 
město vešlo hlavně díky natáčení populárního televizního seriálu ČT Zdivočelá země. Ke 
vzniku vesnice Úterý se váže známá pověst, podle níž osadu založili němečtí horníci 
(kteří byli povoláváni Přemyslovci, aby místní lid učili řemeslům). Archeologický průzkum 
objevil v místě pradávné hradiště, založené některým z keltských kmenů. První skutečná 
písemná zmínka pochází z roku 1233. Ve skutečnosti bylo Úterý založeno slovanskými 
osadníky, kteří zde koncem 11. století dolovali. Kolem roku 1100 prý osadu navštívil 
kníže Vladislav I. a okolní nádherná příroda ho natolik okouzlila, že na místě dnešního 
úterského kostela nechal postavit opevněný lovecký zámeček, ve kterém umístil 
vojenskou posádku na ochranu místních horníků. Později byl však zámeček zbourán a na 
jeho místě postaven kostel. Přesně v roce 1200 se ve středověké trhové osadě na 
odbočce obchodní stezky Teplá – dnešní Plzeň zastavil král Přemysl Otakar I. S rozvojem 
trhové osady a výnosy dolů byl král spokojen a nechal ji povýšit na městys. V tom období 
vznikl také název Úterý. Úterý byl totiž v Úterý tržní den. Počet obyvatel obce v tomto 
období prudce rostl. První písemná zmínka z roku 1233 je spojena s odprodejem obce 
Tepelskému klášteru. Po porážce Přemysla Otakara II. v roce 1278 vydrancovala 
habsburská vojska místní doly. Tím vlastně došlo k zániku hornické činnosti, v kraji 
nastala bída a mnoho horníků se za prací přestěhovalo do Stříbra. Náhradní činností za 
hornictví se stalo lesní hospodářství a chov dobytka. V roce 1380 postihl celý kraj mor. 
V Úterý zemřelo asi 450 osob a obec se zcela vylidnila. Jako řešení této situace nechal 
Tepelský klášter obec dosídlit německými kolonisty. V roce 1420 bylo Úterý obsazeno 
husity, před kterými Němci utekli zpět do Německa a české obyvatelstvo přijalo jejich 
myšlenky, což se vůbec nelíbilo představitelům kláštera v Teplé a došlo nejdříve 
k rekatolizaci formou výhod a později i k násilné (v roce 1470 byla na obec na čas 
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uvalena klatba). V roce 1439 bylo Úterý z rozhodnutí tepelského opata Racka povýšeno 
na město. Dalšími výhodami bylo přidávání různých práv. K úplné rekatolizaci došlo však 
až koncem 16. století. Okolo roku 1600 došlo k velké vlně germanizace obyvatelstva, 
drtivá většina lidí žijících v obci byla německojazyčná. Celý kraj velmi poničila třicetiletá 
válka. Došlo k drancování městečka i jeho okolí. V roce 1656 Úterý zachvátil velký požár, 
který zničil např. i starý kostel a radnici. Jejich náhrady byly dostavěny až o 40 let později 
– nová radnice v roce 1695 a nový kostel v roce 1698. Od poloviny 17. století došlo 
k velkému rozvoji řemeslnických cechů. Po vzniku ČSR se Úterý stalo její součástí, 
přestože v něm žila většina Němců. Po Mnichovu bylo Úterý připojeno k Říši. V roce 1946 
bylo vysídleno skoro všechno německé obyvatelstvo obce a Úterý se vylidnilo. Proběhlo 
sice dosídlení obce českým obyvatelstvem z vnitrozemí a volyňskými Čechy, přesto však 
mnoho domů zůstalo prázdných a postupně chátralo. Některé musely být během 50. let 
dokonce zbourány. Zbylé 
opuštěné domy zachránila až vlna 
„chalupářství“ v 60. letech. V 
důsledku poválečných 
administrativních změn v roce 
1949 Úterý přišlo o status města 
(nemělo takový počet obyvatel, 
aby na tento status mělo nárok). 
Nový rozvoj městečka nastal až 
po roce 1989, v roce 1992 bylo 
Úterý vyhlášeno městskou 
památkovou zónou. Od 23.1.2007 
byl Úterý navrácen status města.  

Vladař (693 m) - mohutná stolová hora v okrese Karlovy Vary, 5 km východně od Žlutic. 
Vladař je zároveň i název stejnojmenné přírodní rezervace na jv. svazích této čedičové 
hory. Čedičová hora Vladař je výraznou dominantou kraje s charakteristickým plochým 
temenem a příkrými svahy vypínající se nad půvabnou říčkou Střelou. Nejvyšší bod 
plochého vrcholu dosahuje nadmořské výšky 693 m, převýšení nad údolím Střely činí 230 
m. Na severu a SZ obtéká horu řeka Střela, do níž se přímo pod hradištěm vlévá 
bezejmenný potok tekoucí od JZ. Vrcholovou plošinu tvoří příkrov středně zrnitého 
olivinického nefelinitu s vyrostlicemi olivínu do velikosti 5 mm. Přítomnost pyroklastik 
typických pro blízkost zdroje a také výrazná magnetometrická anomálie jsou pokládány 
za důkaz, že vrch Vladař není erozním reliktem delšího lávového proudu z Doupovských 
hor, nýbrž pozůstatkem samostatné sopky. Zvláštností vrcholu je malé rašelinné jezírko 
bez přítoku, které sloužilo jako cisterna na vodu v dobách prehistorického osídlení. 
Vrcholové partie hory v k.ú. Záhořice byly od roku 1969 chráněny jako přírodní rezervace 
Vladař na rozloze 11,71 ha. K dalším změnám došlo v roce 2014. Přírodní rezervace 
Vladař zaujímá nyní rozlohu 227,1 ha. Předmět ochrany představují teplomilné smíšené 
porosty - zbytek dubo-habrového háje s bohatým podrostem na čedičovém vrchu. Vrchol 
byl osídlen již v době bronzové a také Kelty. Na vrcholu se rozkládá keltské hradiště. 
Jedná se o jedno z největších keltských hradišť na území Čech. Tato opevněná sídelní 
aglomerace zažívala rozkvět v 5.–4. stol. př. Kr.. V době keltského osídlení byl vrch 
Vladař s největší pravděpodobností pevností, která byla protějškem mocenského sídla na 
Závisti. Kolem roku 200 př. Kr. byl vývoj násilně přerušen událostmi doprovázenými 
ničivým požárem. Osídlení tehdy značně prořídlo. Před počátkem letopočtu bylo hradiště 
opuštěno úplně a s ním nadlouho zpustla i celá okolní krajina. Od roku 1958 je chráněno 
jako kulturní památka. Na podzim roku 1421 se zde Jan Žižka s husitským vojskem na 
severní straně hory úspěšně bránil v obklíčení panské přesile, obležení prolomil a 
ustoupil do Žatce. Tuto událost připomíná dodnes malý pomník. Na úpatí hory byl učiněn 
v roce 2007 významný nález. Ve vypuštěném rybníku byly nalezeny zbytky dřevěných 
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konstrukcí ze starší doby železné, které pravděpodobně sloužily pro zpevnění terénu a 
zabránění sesuvů půdy. Pomocí dendrochronologie byly datovány do rozmezí let 777 až 
390 př. Kr.. Dřevo neslo stopy opracování pomocí nebozezu a možná také pil. Stopy 
starého opevnění na Vladaři přitahovaly pozornost již dávno. Již v 16. století zmiňuje 
hradiště Václav Hájek z Libočan ve své kronice. Ve druhé polovině 19. století byl Vladař 
zařazen mezi významná pravěká hradiště. Podrobné studium této lokality bylo ale 
archeology dlouho opomíjeno. Naopak bylo hradiště poškozováno novověkým 
zemědělstvím, budováním cest 
přes linie opevnění a nenávratně 
devastováno nelegálním 
vykopáním a odnesením 
kovových artefaktů. Od železniční 
zastávky Záhořice na trati 
Rakovník – Bečov nad Teplou 
vede na vrchol Vladaře 2 km 
dlouhá červeně značená turistická 
cesta. Temenem hory prochází 
též naučná stezka Cesta za 
pověstí, která tvoří okruh ze Žlutic 
kolem vesnic Kobylé, Kolešov, 
Záhořice a hory Vladař. 

Volfštejn - zřícenina hradu 2 km jz. od Černošína na jv. výběžku Vlčí hory v okrese 
Tachov. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. První dochovaná písemná 
zmínka o hradu Volfštejně je z roku 1316, kdy ho obýval Beneda z Volfštejna (oddělená 
rodová větev pánů ze Svojšína a Třebele). Podle obloučkového lemu portálu ve věži se 
však dá soudit, že hrad byl postaven nad důležitou cestou vedoucí z Plzně do Chebu 
(konkrétně mezi Stříbrem a Planou) již v první polovině 13. století. Majitelé v roce 1460 
přesídlili na Třebel a hrad byl již v roce 1527 zaznamenán jako zpustlý. Při 
dendrologickém výzkumu lešení nalezeného při opravách velké věže bylo zjištěno, že 
jasany, použité na stavbu, byly pokáceny mezi lety 1260–1262. Malý hrad po stavební 
stránce zachovával sasko-hesenský princip. Půdorys Volfštejna měl tvar na jedné straně 
seříznuté čočky. Hrad obíhal parkán, který byl rozšířen na JZ, kde se nacházela brána 
s padacím mostem. Na jižní straně stával dvoupatrový palác lichoběžníkového tvaru. Na 
nádvoří stály dvě menší budovy. Na sz. straně byla 2 m od hradební zdi postavena na 
nejvyšším místě věž kónického tvaru. Toho bylo docíleno postupným ubýváním zdiva na 
její vnější straně, protože uvnitř je průměr okrouhlé věže konstantní (asi 3 m). Vstupovalo 
se do ní zmíněným románským portálem ve výšce 12 m. Nejvýznamnější dochovanou 
částí Volfštejna je 22 m vysoká 
věž. Z paláce zbyly necelé čtyři 
zdi v neúplné výšce a z menších 
staveb je již více patrná za pomoci 
obvodových zdí jen jediná. Na 
soustavných opravách zříceniny 
(spárování zdiva, rekonstrukce 
okna atd.) pracuje Spolek pro 
záchranu hradu Volfštejna. Hrad 
je přístupný po žlutě značené 
turistické trase z Černošína do 
Třebele. Jižně od zříceniny se 
nachází přírodní památka Pod 
Volfštejnem a dále na sever pak 
přírodní památka Černošínský 
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bor. 

Žihle - obec, ale bývalé město, v severní části okresu Plzeň-sever. V celé obci žije 
přibližně 1 300 obyvatel. Obcí protéká Žihelský potok. Nejstarší historický záznam o obci 
pochází z roku 1238. Tehdy český král Václav I. směnou za Kožlany s lesem postoupil 
Žihli plaskému klášteru. V roce 1268 byla uváděna jako trhové místo. Od husitských válek 
patřila Žihle k rabštejnskému panství a na městečko byla povýšena v roce 1559 
Ferdinandem I. Habsburským. V témže roce byl na místě staré tvrze vystavěn renesanční 
zámeček, který stojí v obci dodnes. Za třicetileté války byla Žihle dvakrát obsazena (1639, 
1645) švédským vojskem a vypálena. Poté bylo místní obyvatelstvo doplněno německými 
rodinami z okolí Horního Slavkova. Ves leží na východním okraji přírodního parku Horní 
Střela. V přírodní památce U Báby – U Lomu 2 km sz. od Žihle jsou obří žulové balvany 
Dědek a Bába (viz samostatné heslo). 

Žlutice - město v jv. části okresu Karlovy Vary, ve kterém žije přibližně 2 300 obyvatel. 

Leží ve svahu nad údolím řeky Střely v krajině pod Vladařem. Půdorys města představuje 
vrcholnou úroveň českého urbanismu doby krále Přemysla Otakara II. a Žlutice se řadí 
mezi pět měst s nejzdařilejším urbanistickým řešením (Vysoké Mýto, Litovel, Žlutice, 
Moravská Třebová a České Budějovice). Záhy bylo město opevněno hradbami (písemně 
doloženy v roce 1375), které spojovaly tři vstupní městské brány: Paví (Pavová) zvaná 
též Horní, Chyšská a Vodní neboli Toužimská. Polohu Chyšské a Horní brány dodnes 
připomínají kamenné desky na domech čp. 42 v Hradební ulici a čp. 299 v Karlovarské 
ulici. Stavební dominantou města byl farní kostel sv. Petra a Pavla postavený na místě 
románského vesnického kostela s funkcí kostela farního, jak dosvědčuje při něm ležící 
pohřebiště, odkud pocházejí nálezy bronzových esovitých záušnic datovaných za rok 
1150. V sousedství kostela založili Rýzmburkové kolem roku 1300 klášter dominikánek 
přenesený pak do rýzmburského města Duchcova. Snad již tehdy mělo město kamenné 
domy, jak naznačuje síť místy dvoupatrových sklepů lámaných hornickým způsobem ve 
skále. Žlutický kostel byl ve 14. století děkanským a v roce 1375 k němu patřil filiální 
kostel Všech svatých na rýzmburském manství Čichalov v zaniklé vsi Vakov (Bakov). 
Doklady ze 14. století ukazují na rozvinuté městské prostředí a kulturu. V roce 1375 vedlo 
město městskou knihu (dnes nedochovanou) a v témže roce vydalo svou první listinu 
opatřenou městskou pečetí. Někteří z jeho obyvatel nalezli uplatnění i v královských 
službách, na vysokých církevních postech a na pražské univerzitě.  Negativní vliv na další 
vývoj města měl odklon hlavní dopravy vybraného zboží z Prahy do Chebu (nově přes 
Slaný, Louny, Žatec, Kadaň a Ostrov) provedený králem Karlem IV. v zájmu posílení 
královských měst (v roce 1352 a opět 1367), čímž prastará obchodní cesta Praha–Cheb 
vedoucí přes Žlutice, spojující české země se západními středisky řemesel a obchodu, 
ztratila na významu. Na konci 14. a 15. století se Rýzmburkové dostali opět do konfliktu 
s panovníkem, přepadli proboštství milevského kláštera Toužim a uvěznili na Rýzmburku 
tamního premonstrátského 
probošta (1394), spolu s dalšími 
odpůrci ustavili panskou jednotu 
proti králi Václavovi IV., v roce 
1397 se aktivně zúčastnili 
vraždění králových oblíbenců na 
hradě Karlštejně, mj. velmistra 
johanitů a když v roce 1406 získali 
od krále v zástavu hrad Přimdu, 
podnikali odtud loupežné výpravy, 
při nichž přepadali kupce na 
silnicích a plenili královská zboží. 
Počínáním Rýzmburků byla 
nepochybně poskvrněna i jimi 
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postavená tvrz nad sz. stranou žlutického náměstí. Centrum města je městskou 
památkovou zónou. Jejím středem je čtvercové Velké náměstí, na kterém se nachází 
radnice a muzeum. Uprostřed náměstí se nachází kašna a vedle ní sloup Nejsvětější 
Trojice z let 1701–1704, v sz. části náměstí se nachází zámecká brána do zbořeného 
zámku. Poblíž města se nachází i smírčí kříž.  

Radnice 
Než byla postavena radnice lidé se scházeli v soukromých domech. Po zřízení radnice 
zakoupilo město tzv. Velký dům, dnešní muzeum. V roce 1779 při velkém požáru radnice 
vyhořela a v roce 1781 byla znovu postavena. V roce 1870 byly na radnici nainstalovány 
hodiny. V roce 1905 byla budova opravena. V roce 1923 byl odkryt znak Kokořovců a 
Švamberků. Radnice je postavena v renesančním slohu.  

Kokořovský dvůr 
Stavební hmota hospodářského dvora má základy asi už v době Rýzmburků. V roce 1680 
byl dvůr s panstvím majetkem Ferdinanda Hroznaty z Kokořova, který v témže roce začal 
s přestavbou dvora do dnešního stavu. Po první pozemkové reformě byl součástí 
zbytkového statku F. Diviše (124 ha). Po 2. světové válce byl využíván státním statkem a 
po roce 1990 byl restituován.  

Muzeum 
Nachází se na Velkém náměstí v 
kdysi panském domě Zumrů z 
Herstošic zvaném Velký dům. 
Nejstarší historii dokumentují 
archeologické nálezy a vzácné 
listiny, mezi nimi též Žlutický 
kancionál. Mladší historii 
dokumentují plastiky a obrazy 
Kokořovců. Nachází se zde i 
městská šatlava. Muzeum je 
věnováno převážně husitství.  

Kostel svatého Petra a Pavla 
Nejstarší architektonická památka se začala budovat v polovině 14. století. Je zaklenutá 
gotickými klenbami. V jižní lodi jsou zbytky nástěnných maleb z roku 1435. V kostele se 
také nachází varhany z let 1774–1775. 

Podzemí 

Sklepy a chodby pod Žluticemi se stavěly od středověku až do 19. století a většinou jsou 
dvoupodlažní. Sklepení sloužilo pro uchovávání potravin a surovin. V dnešní době je část 
podzemí zpřístupněna, je zde umístěno malé divadlo a lapidárium.  

Kaple sv. Jana Nepomuckého 
Na jz. okraji města stojí kaple sv. Jana Nepomuckého.  

Fara 
Fara, dříve děkanství (Dukelských hrdinů čp. 97), je jednopatrová nárožní budova 
postavená v dnešní podobě v roce 1769 a obnovená po požáru v roce 1779. Na nároží 
jsou patrny sluneční hodiny z doby vzniku stavby. Farář P. Miroslav Janák je v roce 1972 
opatřil nápisem: „Život je sen. Čas plyne. Svůj doušek života pij.“, dnes již neznatelným. 
Budova má gotické sklepy s kamennými valenými klenbami. Při ohradní zdi farní zahrady 
jsou dvě kašny – při ulice 28. října bez ozdob, při ulici Dukelských hrdinů s barokní 
plastikou koně. 

Žlutický zámek 
Žlutický zámek vznikl přestavbou a rozšířením hradu, založeného Rýzmburky vně hradeb 
v sz. části města. Sídlili v něm páni z Vřesovic a pak Kokořovci, kteří jej přebudovali v 
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raně barokním stylu v roce 1680 na obdélnou dvoupatrovou budovu se dvěma krátkými 
křídly. Při něm byla založena zámecká zahrada. V roce 1761 zámek vyhořel a nebyl 
obnoven. Zbyly z něj jen fragmenty: pozdně gotický portál z doby Vřesoviců, některé 
architektonické prvky v bývalé zámecké zahradě – dnešním autokempu – a zámecká 
brána v sz. rohu Velkého náměstí. Brána vznikla při přestavbě zámku v roce 1680. 

Mazanec 
Hrad Mazanec založil okolo roku 1446 Jakoubek z Vřesovic spolu s Nevděkem, ležícím 
na protějším svahu, k ochraně města. Již v roce 1568 je uváděn jako zpustlý, stál ještě 
1578, ale v roce 1651 zanikl. Mezi Mazancem a níže položeným Žlutickým zámkem se 
nacházely louky a zahrady žlutických měšťanů, které v letech 1718 a 1724 skoupila 
vrchnost pro rozšíření zámecké zahrady. Jméno Mazanec se odvozuje od okrouhlé 
podoby návrší a původně se vztahovalo k místu, později i hrádku. Německý název 
„Wosanzen“ vzniklý později je zkomoleninou českého názvu. 

Sloup Nejsvětější Trojice 
Sloup z roku 1704 na Velkém náměstí je dílem žlutického sochaře Osvalda Wendy. 
Třináct metrů vysoký sloup se sochami sv. Václava, Vojtěcha a Ludmily, asi 45 andělíčky 
na sloupu a 15 na soklu, byl obehnán v roce 1854 balustrádou se šiškami. Na soklu 
sloupu jsou tři nápisové desky: ze severní strany dedikace Ferdinanda Hroznaty z 
Kokořova a města Žlutic a chronogramem 1704, ze západní strany modlitba ke sv. Trojici 
a z jižní strany ohlášení čtyřicetidenních odpustků pro toho, kdo se pomodlí třikrát Sláva 
Otci, Otčenáš a Andělské pozdravení, datované 1764.  

Busta T. G. Masaryka 
Busta v místní části Protivec je dílem lidového umělce Václava Kobližky z Karlových 
Varů. Byla odhalena po Únorových událostech, 12. července 1948 v den vysvěcení 
nového zvonu místní kapličky. Na příkaz z vyšších míst byla někdy v letech 1962/3 
odstraněna a ukryta. Zakopanou bustu nalezli místní lidé a 27. října 1990 byla instalována 
na své původní místo.  
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