
 

Cestovní kancelář   
Navštivte s námi známé i méně známé památky středověku, navštívíme 

památky Krušnohoří a blízkého okolí. Využijte naší jedinečné nabídky a 

uvidíte ohromné kulturní bohatství, které nám doba středověku 

v Čechách zanechala.  

ZA PAMÁTKAMI STŘEDOVĚKU V  ČECHÁCH

 Zájezd speciálně určený pro učitele dějepisu i ostatní milovníky české 

historie – cena pouhých 7777 Kč ! 

Termín zájezdu: jaro, léto a podzim 2021/ 2022 

Pobytové dny: 7 dní 

Doprava: autobus 

Moderní autobusy naší cestovní kanceláře jsou vybaveny klimatizací, WC, minibarem a DVD. Pohodlné 

polohovací sedačky Vám zpříjemní cestování. Zdarma obdržíte studené i teplé nápoje a také menší 

občerstvení. 

Ubytování: v 1-2 lůžkových pokojích s příslušenstvím, hotely či penziony 

kategorie ****/***** 

Stravování: možnosti dle místa pobytu a Vaší objednávky: snídaně, 

polopenze 

Popis zájezdu     

1. den - památky okolí Chebu            

Odjezd z Chebu v dopoledních hodinách směr hrad Vildštejn, nejstarší fungující hrad na našem 

území. Nachází se v malebném městečku Skalná, nedaleko světově proslulých Františkových 

Lázní. Cestou zastavíme u zříceniny Starý Rybník, komplexu zříceniny gotického hradu, empírového 

zámku a hospodářského dvora na okraji stejnojmenné vesnice. 



 Starý Rybník                                                  Seeberg 

Po prohlídce a malé svačině se vydáme autobusem dále na hrad Seeberg, který patří mezi nejstarší 

hrady na Chebsku. Byl postaven během německé kolonizace Chebska na konci 12. století 

některým z nesvobodných služebníků císaře Friedricha Barbarossy. Po připojení k Čechám věnoval 

Karel IV. hrad roku 1349 městu Cheb. Dnes patří Seeberg Františkovým Lázním.    

V létě hrad Seeberg pravidelně ožívá již tradičními historickými jarmarky a festivaly vína. Ke 

zdejšímu programu patří každoročně též koncerty nejrůznějších žánrů.  

Po prohlídce hradu následuje prohlídka gotického kostela sv. Wolfganga ze 13. století a pro 

zájemce naučná stezka „Okolí hradu Seeberg“. K příjemnému odpočinku přispěje i rozmanitost 

fauny a flory v krajině.  

Večeře + nocleh - penzion a rodinný hotel Seeberg, možnost relaxace- sauna, bazén s mořskou 

vodou… 

 

2. den -  Cheb            
Snídaně 7:30 – 8:30, odjezd autobusu 9:00 hodin 

Směrem do Chebu v obci Libá stojí nad Libským potokem hrad a zámek Libá ( 1.zmínka o hradu 
pochází  z roku 1264), prochází sice rozsáhlou rekonstrukcí, ale pro zájemce jsou některé jeho části 
zpřístupněny. Za zmínku určitě stojí také věž s kruhovým půdorysem, nebo tajemné sklepení.  

 

       V dopoledních hodinách příjezd do Chebu, oběd ve 12:00 hodin. Před obědem prohlídka 

centra a náměstí Jiřího z Poděbrad.                                                                                       

.         

https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/zapadoceske-lazne/zapadoceske-lazne/cheb.aspx
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/zapadoceske-lazne/zapadoceske-lazne/frantiskovy-lazne.aspx


 

Cheb je město ve stejnojmenném okrese v Karlovarském kraji, 40 km jihozápadně od Karlových 

Varů a 5 km od hranic s Německem na řece Ohři. První historicky dochovaná zmínka o Chebu, 

centrálním městě celého někdejšího Chebska, pochází z roku 1061. 

Chebská městská památková rezervace je největší městskou památkovou zónou v západních 

Čechách. 

Prohlídku zahájíme, samozřejmě s odborným výkladem, na náměstí Jiřího z Poděbrad, asi 

nejnavštěvovanějším místě Chebu. Špalíček - jeden z hlavních symbolů chebské architektury 

najdeme v severní části náměstí. Jde o unikátní komplex několika středověkých kupeckých domů 

ze 14. století.         

Z náměstí projdeme ke kostelu svatého Mikuláše a svaté Alžběty. Častěji bývá označovaný jen 

jako kostel sv. Mikuláše. Je to římskokatolický farní kostel a zároveň nejstarší existující kostel v 

Chebu. Nachází se na Kostelním náměstí, v severovýchodním rohu náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Původně byl vystavěn jako trojlodní románská bazilika, během své existence však několikrát 

vyhořel a byl rozsáhle přestavován. 

Objevte krásy, zajímavosti a tajemství středověkého hradu! 

 

Chebský hrad je jediným představitelem štaufské falce na území České republiky a také nejlépe 

dochovanou štaufskou falcí v Evropě ve středověké podobě. Románská falc se zachovanou věží, 

patrovou kaplí a zbytky paláce byla postavena pro císaře Fridricha Barbarossu kolem roku 1180. 



Od roku 1970 je chráněna jako kulturní památka, v roce 2017 byla prohlášena národní kulturní 

památkou. 

  Po prohlídce hradu odjezd autobusem do Františkových Lázní, ubytování v komplexu Spa     

Resort  Pawlik – AQUAFORUM****. Pod jednou střechou tu najdete nejen luxusní ubytování, 

prvotřídní restauraci, útulnou kavárnu, ale i akvapark. 

Po večeři volno, program dle zájmu: 

- zdarma vstup do akvaparku -  hezky pohodlně rovnou v županu přímo z hotelové chodby  

- procházky centrem Františkových Lázní 

- taneční zábava 

 

3. den -  Františkovy Lázně - volno 

Snídaně 

 -možnost výletů do okolí Františkovy Lázně – Cheb (možnost pěšího výletu, případně vypůjčení 

jízdních kol) 

• SOOS -  národní přírodní rezervace asi 4,5 kilometru severovýchodně od Františkových Lázní 

v okrese Cheb 

• komentovaná prohlídka Františkových Lázní, pěšky, případně mikrovláčkem 

• procházka na Komorní hůrku - patří do skupiny nejmladších sopek na území České 

republiky. Její aktivita je datována do období před 726 tisíci lety. O její výzkum i popularitu se 

zasloužil německý básník J. W. Goethe, známý též objevem nedaleké nejmladší sopky na 

našem území - Železné hůrky. 

• pěší, případně cyklistický výlet do Chebu (možnost i vlakového či autobusového 

spojení)   

• v případě příznivého počasí možnost koupání- akvapark, rybník Amerika 

Večeře 

Večerní program -  dle zájmu 

4. den – odjezd směr Sokolov -- Loket – Karlovy Vary – Andělská hora 

Snídaně 8:00 

Po snídani vyrážíme autobusem směr Sokolov.  



Na první krátké zastávce si prohlédneme Hartenberk –hrad, později zámek, zde stojí již více jak 

800 let. Byl založen jako ministeriální hrad na rozmezí českých zemí a Sv. Říše římské na přelomu 

12-13. století ministeriály ze západu. Pamatuje rozmachy i pády. 

 

Po prohlídce Hartenberku vyrazíme směrem LOKET. 

Královský hrad Loket vzdálený necelých 10 km od centra Karlových Varů leží na bývalé obchodní 

cestě spojující české země s Německem a západní Evropou. Stojí na skalnatém ostrohu v záhybu 

řeky Ohře vypadajícím, jako ruka ohnutá v lokti. Údajně od tvaru říčního koryta je 

pojmenován hrad i město v podhradí. Král Václav I. na Lokti přijímal důležité návštěvy a vedl státní 

jednání. Tříletý Václav, budoucí Karel IV., byl držen tři měsíce ve sklepení hradu. Přestože zážitek 

malého Karla IV. nebyl ve spojení s Loktem nijak příjemný, tak si kupodivu jako vladař tento hrad 

velmi oblíbil a rád zde pobýval.  Nádherný hrad je plný tajemných příběhů a impozantní minulosti. 

Najdete v něm proslulý meteorit i mučírnu s pohyblivými figurínami.                        

Navíc i samotné město Loket  stojí za prohlídku.  

                                                 

Po komentované prohlídce hradu i městečka se vydáme na další cestu.  Zastavíme v městečku 

Andělská Hora. 



 
      Historické městečko Andělská Hora bylo založeno ve druhé polovině 15. století pány z Plavna 
pod stejnojmenným gotickým hradem ze 14. století. Později patřila Andělská Hora k panství 
nedalekého zámku Kysibl (Stružná). Již od konce 18. století se městečko s romantickými hradními 
zříceninami stalo oblíbeným výletním místem karlovarských lázeňských hostů. Mezi ně patřil 
například Johann Wolfgang Goethe, který zde roku 1786 oslavil své 37. narozeniny.  
       
 Hlavním turistickým lákadlem obce jsou rozsáhlé romantické zříceniny gotického hradu ze 14. 
století, rozkládající se na mohutném skalním ostrohu. Hrad založili páni Hrabišici z Rýzmburka, 
tehdejší majitelé panství Bečov. Za třicetileté války byl v roce 1635 zdejší hrad dobyt Švédy, 
vyloupen a poničen. Při požáru městečka v roce 1718 měl vymrštěný hořící šindel zapálit střechu 
hradu, který zcela vyhořel a následně byl definitivně opuštěn. Postupem let se z hradu staly 
zříceniny a oblíbené výletní místo lidí ze širokého okolí. Ze skalního ostrohu se nabízí nádherný 
nerušený výhled do okolní kopcovité krajiny Slavkovského lesa a Doupovských hor. 
Na náměstí pod hradem se nachází gotický farní kostel sv. Michaela Archanděla, postavený 
v letech 1487 – 1490.  

 

Ubytování – v romantickém hotelu Vítkova Hora nad lázeňským centrem Karlových Varů. 

Hotel se může pochlubit svou unikátní polohou uprostřed lesů a malebné přírody chráněné 

krajinné oblasti Slavkovský les.                                                     

 

Večeře 

 Po večeři možnost výletu po okolí, například Letiště Kalovy Vary. 

 

5. den – odjezd směr Ostrov – Horní Blatná 

Snídaně:  8:00 

https://www.karlovyvary.cz/cs/zriceniny-hradu-andelska-hora
https://www.karlovyvary.cz/cs/becov-nad-teplou


1. zastávka: Ostrov leží na úpatí zalesněného hřebenu Krušných hor mezi lázeňskými městy – 

Karlovými Vary a Jáchymovem.  
Středověké osídlení Ostrova se vztahuje k počátkům 13. století, což dokládá nejstarší památka, 

kostel sv. Jakuba z roku 1224 - kolem něj byla začátkem 13. století postavena malá osada, jejíž 

založení připisují historici Slávkovi z rodu Hrabišiců. Městem tuto osadu poprvé nazval Jan 

Lucemburský ve svém privilegiu z roku 1331. 

 

Po prohlídce nejstarších památek Ostrova a malém občerstvení v luxusní cukrárně na Starém 

náměstí vyrazíme do hor. Zpestříme si zájezd horskou turistikou, koupáním v kouzelné vodě 

Černého jezera a pro sportovní nadšence jsou připravena kola, případně koloběžky. 

Po příjezdu do Horní Blatné vám ubytování poskytne horský hotel Modrá hvězda na náměstí sv. 

Vavřince. 

Krušné hory od středověku přitahovaly svým nerostným bohatstvím ty, kteří z hor dobývali cín, 

měď, železnou rudu, zejména však stříbro. Památky na těžbu uvidíte téměř všude kolem. 

Společně projdeme naučnou stezku Horní Blatná – Vlčí jámy 

Stezka vede kolem přírodní památky Vlčí jámy, která se skládá ze stejnojmenné Vlčí jámy a 
Ledové jámy. Obě jámy vznikly hornickou činností, Vlčí jáma propadem dolu Wolfgang a Ledová 
jáma propadem dolu Jiří. Jedná se o jedno z nejfotogeničtějších míst v okolí. Trasa vede také přes 
Blatenský vrch (1043 m), kde stojí rozhledna s nádherným výhledem. I v létě můžeme spatřit 
v Ledové jámě pozůstatky sněhu. Hornické památky byly zařazeny mezi památky UNESCO. .  

                                             

V Horní Blatné si můžete oddychnout, ale je možné si i vyrazit do okolí, či zasportovat               

Po večeři možnost procházek po městečku i okolí, případně posezení u ohně, grilování apod. 



6. den – odjezd směr Kadaň - Chomutov 

snídaně v 8:00 , odjezd 8:30 

Milovníky starých hradů a zřícenin potěší zastávka na Horním hradu. Horní Hrad (Hauenštejn) na 
první pohled zaujme kombinací nedobytného hradu a útulného zámku. Přístupné jsou zatím 
zrekonstruované místnosti a hradní věž poskytující pěkný pohled do malebného údolí 
Hornohradského potoka. Prohlídky jsou individuální bez průvodce. Na nádvoří je bufet 
s občerstvením a posezením. O letních prázdninách se na Horním Hradě konají noční prohlídky a 
různé programy. Nad Horním Hradem se v kopci nalézá arboretum a botanická zahrada se 
zdejšími endemity a u nás unikátními druhy. Mimořádná je sbírka více než 40 druhů 
javorů. Zájemci mohou projít i naučnou stezku vedoucí okolím středověké památky. 
Dvoukilometrový okruh začíná u zadní brány Horního hradu. Je na něm celkem osm zastávek. 

Nejbližší okolí hradu a zámku Hauenštejn nabízí další zajímavé cíle, památky i přírodní scenérie, 
zejména další královské či šlechtické hrady na zemské stezce při řece Ohři. 

         Zřícenina hradu Himmelštejn  na výrazném vrcholu Nebesa je pozůstatkem panského sídla, 

které bylo zbudováno v první polovině 15. století Vilémem z Ilburka. Pozdně gotický hrad svou 

rezidenční funkci plnil do poloviny 16. století, kdy byl zanedbáván a následně opuštěn. Dodnes se z 

památkově chráněného objektu dochovaly relikty obvodových zdí paláce, parkánové hradby a 

suterén obytné věže. 

    Ke zřícenině původně gotického hradu Perštejn se dostaneme ze stejnojmenné vesnice 
nedaleko Klášterce nad Ohří v Podkrušnohoří. Můžeme si prohlédnout dochovanou okrouhlou 
věž, mohutné hradby, zbytky paláce a hospodářských budov. 

Prvně je hrad Perštejn připomínán k roku 1344 a pravděpodobnými majiteli byli v tu 
dobu Šumburkové. Později při spravování hradu královskými úředníky začal Perštejn chátrat a od 
roku 1537 je zmiňován jako zřícenina. 

  Perštejn                            Šumburk 

       U Klášterce nad Ohří na protilehlých vrcholech nad řekou Ohře se nacházejí dvě volně 
přístupné zříceniny hradů - Šumburk nad levým břehem a Egerberk nad pravým břehem. Pro 
jejich blízkost je lze navštívit v rámci jednoho výletu. 

 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/ohre-krasna-reka-nepoznamenana-komerci
https://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/krusne-hory/3582-zricenina-hradu-egerberk


Kadaň – možnost občerstvení, prohlídka města 

 První písemná zmínka o Kadani pochází z roku 1183. O tři roky později daroval kníže Bedřich 

osadu řádu johanitů, díky kterým zde posléze vznikla samostatná kadaňská komenda.  Během 

vlády českého krále Přemysla Otakara II. (kolem roku 1260) byla Kadaň povýšena na svobodné 

královské město. S tím souvisí i vybudování královského hradu. Kadaň se tak stala jedním 

z nejstarších královských měst v českých zemích a významným opěrným bodem královské moci a 

zemské obrany společně s královskými městy Ostrov, Žatec, Louny a Ústí nad Labem. 

 

Chomutov - ubytování  a večeře v hotelu Bobr (hotel se nachází v klidné centrální části 

Chomutova, hned vedle městského parku, 5 minut chůze od Zooparku a rekreační oblasti 
Kamencové jezero  

6. den – navštívíme památky v Bečově, Teplé a na závěr Mariánské  Lázně 

     Snídaně 8:00 

Poslední den zahájíme cestou do malebného městečka Bečov. 

Areál státního hradu a známku Bečov je unikátním souborem historických budov. Jsou zde 
zastoupeny všechny stavební slohy od pozdně středověkého hradu přes klasicistní stavební úpravy 
až po barokní zámek. 

Mezi bečovské poklady patří bezesporu středověký Horní hrad. Hrad je unikátní především tím, že 
si až do dnešních dnů zachoval svou původní středověkou podobu. První spolehlivá zmínka o hradu 
je z roku 1349 na listině vydané bratry z Rýzmburka – prvními známými majiteli hradu 
(pravděpodobně i staviteli). Spolehlivá data poskytuje pouze rozbor dřevěných konstrukčních 
prvků (nejstarší z roku 1352). 

https://www.kadan.eu/pamatky/kadansky-hrad/
https://www.kadan.eu/pamatky/kadansky-hrad/


          

Kromě hradu můžete navštívit i bečovský zámek. Relikviář svatého Maura, významná románská 

památka pocházející z první třetiny 13. století, je výjimečnou zlatnickou památkou na území České 
republiky. Co do hodnoty je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty. Jeho vypátrání 
v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20.století v tehdejším Československu.  

Areál doplňuje také krásná botanicá zahrada, která umožňuje příjemný odpočinek. 

Po příjemném odpočinku přejedeme autobusem směr Teplá. 

Klášter ve středověku                                   

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

Teplá je ale proslulá především premonstrátským klášterem, který zde v roce 1193 založil český 
šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. 

 

Kolem 14:00 přejezd autobusem směr Mariánské Lázně 

Nedaleko centra Mariánských Lázní navštívíme čtvrtý největší park miniatur v Evropě, jednu z 
nejnavštěvovanějších památek v Karlovarském kraji. V Parku Boheminium jsou nejznámější 
modely českých památek, se zacílením na regionální objekty – hrady Plzeňsko, zámky Plzeňsko, 
rozhledny Karlovarského kraje nebo příhraniční statky. Na jednom místě můžete spatřit unikátní 
Karlštejn a další miniatury českých památek. To nejlepší z modelářství najdete v Mariánských 
Lázních v areálu Parku Boheminium! 

Oběd či menší občerstvení je možné zakoupit přímo v místní restauraci! 

Odjezd směr Cheb kolem 17:00 hodin. 

CHEB-příjezd kolem17:30. Konec zájezdu… 



Další informace 

Pokud Vám náš program z nějakého důvodu nevyhovuje, můžeme Vám sestavit 

program dle přání. 

Celková orientační částka na vstupy je cca 1000Kč. 

Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku. Cena zahrnuje komplexní pojištění včetně storna 

zájezdu. 

Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi brzy 

vyprodán!!! 

                                   Kontakt a informace: Josef Mecner 2.B 

 

 

 


