
 
 

 

 

Tipy na výlety 
 

Hotel*** Star 1, 2, 4, 5 
Loučná pod Klínovcem 160, 431 91 Vejprty 
tel.: +420 725 806 944 +420 474 614 100, rezervace@3star.cz, www.3star-
hotels.cz 

 

Ski areál Klínovec 

Lyžařské středisko, najdete zde 4 sedačkové lanovky a 5 lyžařských 

vleků a 18 km sjezdových tratí. 

www.klinovec.cz/ 

Vzdálenost: 0km 

 

Sportcentrum Klínovec  

Půjčovna lyží, kol, terénních koloběžek, lanové centrum, týmové lyže, bungee 
running, disc golf. 

Otevírací doba:  léto: 9 – 17h 
   zima: 8,30 – 16,30 

www.sportklinovec.cz 

Vzdálenost: 1km 

10 % SLEVA pro hotelové hosty na služby 

Trail Park Klínovec 

24 km pozvolně klesajících stezek pro horská kola - čtyři úrovně náročnosti, 1x čtyřsedačková a 1x třísedačková 

lanovka. 

Provoz lanových drah květen: St – Ne 9,30 – 18hod 

   červen: Út – Ne 9,30 – 18hod 

   červenec – září: denně 9,30 – 18hod 

   říjen: víkendy 9,30 – 17hod 

      Dospělí  Děti 

 Senior, ZTP, Junior 

Jednotlivá jednosměrná LD Prima Express 150 CZK 90 CZK  130 CZK 

Balíček PRIMA KOLOBĚŽKY   Dospělí  Děti, Junior 

1 jízda LD A / D + půjčovné na 1 hodinu  350 CZK 230 CZK 

2 jízdy LD A / D + půjčovné na 2 hodiny  590 CZK 350 CZK 

http://trailpark.cz 

Vzdálenost: 1km 

 

http://www.klinovec.cz/
http://www.sportklinovec.cz/
http://www.sportklinovec.cz/
http://trailpark.cz/


Hotel Nástup - Bazén 

V hotelu Nástup se nachází krytý bazén. Rádi pro Vás objednáme požadovaný termín.  

Vstupné na 2 hod: 220,-/dospělí  80,-/děti 

http://www.hotelnastup.cz/cz/ 

Vzdálenost: 1km 

Klínovec - kamenná rozhledna 

Stařičká rozhledna měří 17m a nachází se zde už od roku 1884. 

Z ochozu oné historické rozhledny přehlédnete za naprosto ideální 

viditelnosti kus světa: celé pásmo Krušných hor od Komářího vrchu 

po Děčínský Sněžník, Český les, Slavkovský les, Doupovské hory, 

České středohoří. Možnost zakoupení turistické známky. 

Otevírací doba:  říjen – duben 9 – 17hod 

   květen – září 9 – 19hod 

Vstupné: dospělí   25,- 

děti   do 7 let zdarma 

rodinné vstupné 50,- (2 dospělí + 2 děti) 

http://www.bozidar.cz/cs/zajimavosti/pamatky-a-historie/rozhledna-klinovec.html 

Vzdálenost: 3km  

KonigsMuehle  Akce Land and art setkání 

Tato akce se koná každoročně poslední srpnový víkend. Do zaniklé obce je však 

možné se vydat po celý rok. V osadě Königsmühle stávalo šest domů, dnes po 

domech zbyly jen ruiny obklopené krásnou přírodou horského údolí. Dříve tu 

žilo 57 lidí, po roce 1945 ale museli odejít. 

Popis cesty: přímo z obce Háj (u Loučná pod Klínovcem) vede pěší stezka mezi 

domy směrem k přírodní rezervaci “Horská louka u Háje”. Cesta je značená 

z hlavní silnice – přibližně vprostřed obce je hnědá cedule odkazující přímo 

na Königsmühle, které se nachází na hranici této přírodní rezervace. Tím však 

značení končí. Stará úvozová cesta vede kolmo k silnici přes vrchol kopce, okolo tmavého dřevěného kříže, dolů do 

údolí na opačné straně kopce. Po cestě dolů jsou již vidět ruiny vesnice. Poslední úsek cesty není turisticky nijak 

významně náročný, neměl by být problémem pro děti od 4 let, s terénním kočárkem by neměl být cíl nedosažitelný. 

Nicméně stezka k místu není vhodná pro osoby s výrazně sníženou schopností pohybu. 

Vzdálenost: 5 km 

http://konigsmuhle.cz/ 

Vápenka a naučná stezka Loučná pod Klínovcem – Háj  

 

Naučná stezka Vás provede severním okolím nejvyšší krušnohorské hory a seznámí Vás s místopisnými a 

přírodovědeckými zajímavostmi. Dominantu stezky rozhodně tvoří unikátní Vápenka z poloviny 19tého století. V roce 

2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce tohoto technického místa z financí Lesů ČR, která vskutku toto místo zvelebila.  

 

Vzdálenost: 5 km 

 

http://www.czecot.cz/sport/233_hotel-nastup-loucna-pod-klinovcem
http://www.czecot.cz/sport/233_hotel-nastup-loucna-pod-klinovcem
http://www.hotelnastup.cz/cz/
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/4113_klinovec-kamenna-rozhledna-jachymov
http://www.bozidar.cz/cs/zajimavosti/pamatky-a-historie/rozhledna-klinovec.html
http://konigsmuhle.cz/


Skiareál Boží Dar – Neklid 

Lyžařský areál Neklid najdete jen několik stovek metrů za obcí Boží Dar. K dispozici tu 

je 5 sjezdovek o délce 300–1000 metrů s různou obtížností. Nachází se tu také 

snowpark. 

Provozní doba v zimní sezóně:  9 – 16hod 

http://www.skiarealneklid.cz/cz/ 

Vzdálenost:3km 

 

Boží Dar – Nordic Walking trasy 

Nordic Walking se řadí mezi rekreační sporty a zdravotní prevenci a lze provozovat v 

každém věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Zde nerozhoduje fyzická zdatnost nebo 

věk. Nordic Walking je nenáročná chůze, nejpřirozenější pohyb člověka, pouze s 

použitím speciálních holí. 

http://cz-nordicwalking.com/trasy-1/trasy/ 

Vzdálenost: 4 km 

 

 

Ježíškova cesta 

Ježíškova cesta je určena především dětem. Zohledňuje i jejich věk a 

schopnosti, proto je rozdělena do dvou okruhů (5600 a 12900 m). Na cestě 

děti poznávají Ježíškův svět a do kartičky vyplňují odpovědi na otázky a řešení 

úkolů z jednotlivých zastávek. Ježíškův zápisníček je k zakoupení v Infocentru 

Boží Dar. 

Cena zápisníčku: 30,- 

Zpřístupnění Ježíškovi cesty: celoročně (pěšky (i s pejsky), na kole, 

koloběžkách, s holemi na Nordic Walking, v zimě na běžkách) 

http://www.jeziskovacesta.cz/ 

Vzdálenost: 4,5km 

 

Božídarské rašeliniště - naučná stezka  

3,2 km dlouhá naučná stezka, začínající u Infocentra Boží Dar, vede částí 

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště. Převážná část stezky vede 

po povalových chodnících, které zajišťují jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště 

a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází.  

www.bozidar.cz/cz/naucna-stezka-bozidarske-raseliniste 

Vzdálenost: 4,5km 

http://www.czecot.cz/lyzovani/101_bozi-dar
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/11145_jeziskova-cesta-bozi-dar
http://www.skiarealneklid.cz/cz/
http://cz-nordicwalking.com/trasy-1/trasy/
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/11145_jeziskova-cesta-bozi-dar
http://www.jeziskovacesta.cz/
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/3628_bozidarske-raseliniste-naucna-stezka-bozi-dar
http://www.bozidar.cz/cz/naucna-stezka-bozidarske-raseliniste


Dětský svět NOVAKO 

„Dětský svět NOVAKO“. Nabízí jízdy na horských koloběžkách, terénních kárách 

(trojkolkách) nebo horských kolech. Pro děti zejména dětské hřiště, lanová dráha, 

trampolína, skluzavka, prolézačky, pro nejmenší skákací hrad. 

Otevřeno Po – pá  10:00 - 19:00 

www.novako-ski.cz/ 

Vzdálenost: 4,5km 

 

Ski areál Novako 

Ski areál Novako je lyžařské středisko v Krušných horách, vhodné především 

pro rodiny s dětmi a začátečníky. Skiareál Novako nabízí Snowtubing. 

www.novako-ski.cz 

Vzdálenost: 4,5km 

 

Oberwiesenthal – Letní bobová dráha  

Oberwiesenthal je nejvýše položené město v Německu. Nachází se v Krušných horách 

v nadmořské výšce 914 m, u českých hranic nedaleko hory Fichtelberg (1214 m n. m.). 

Oberwiesenthal je známý hlavně díky skokanským můstkům. V tomto krásném městě 

naleznete Lyžařské středisko se snowparkem, letní bobovou dráhu, tenisové haly, 

Fichtelbergbahn - jízdu po úzkokolejce v parní lokomotivě a další.  

www.oberwiesenthal.de 

Vzdálenost: 5km 

Oberwiesenthal – mořské akvárium 

Podmořský svět Meeres Aquarium am Fichtelberg v německém 

Oberwiesenthalu, nabízí v 38 akváriích více než 500 ryb v jejich 

"přirozeném" prostředí. 

Vstupné: Dospělý - 8,- Eur, dítě – 4,- Eur. 

Otevřeno denně od 10.00 - 18.00 hodin. 

http://www.meeresaquarium-am-fichtelberg.de/ 

Vzdálenost: 5 km 

 

Fichtelbergbahn 

Jedinečná úzkokolejná trať kopírující z větší části státní 

hranici se SRN. Na 17. kilometrové trati spojující města 

Kurort Oberwiesenthal a Cranzahl zažijete pocity nostalgie 

v půl století starých parních lokomotivách. 

www.fichtelbergbahn.de 

Vzdálenost: 5km 

 

http://www.novako-ski.cz/
http://www.novako-ski.cz/
http://www.novako-ski.cz/
http://www.novako-ski.cz/
http://www.tixik.cz/oberwiesenthal-912241.htm
http://www.oberwiesenthal.de/
http://www.meeresaquarium-am-fichtelberg.de/
http://www.fichtelbergbahn.de/
http://www.fichtelbergbahn.de/


Blatenský příkop - naučná stezka  

Blatenský příkop je jedinečnou technickou kulturní památkou. Toto jedinečné vodní 

dílo zásobovalo nezbytnou vodou krušnohorské doly a později průmyslové závody. 

Příkop, dlouhý asi 12 km, lemuje naučná stezka se 23 zastaveními 

www.bozidar.cz/cz/naucna-stezka-blatensky-prikop 

Vzdálenost: 5km 

Salaš Rýžovna 

Salaš Rýžovna je certifikovaná výrobna a prodejna BIO mléčných výrobků – 

sýrů a jogurtů z ovčího, kravského a kozího mléka. 

http://www.bozi-dar.eu/cz/gastronomie/salas-38 

Vzdálenost: 8,5km 

 

Štola č. 1 Jáchymov - hornický skanzen  

Štola č. 1 se nachází asi 150 m od těžní věže bývalého dolu Svornost, který drží několik světových prvenství. Právě 

odtud pocházel smolinec, který zkoumala Marie Curie-Sklodowska (osobně do něj sfárala v r. 1925), a právě zde 

došlo k první a dlouho i jediné těžbě uranové rudy ve světě, ačkoliv důl byl původně stříbrný. 

Otevírací doba:  pondělí - neděle vždy v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16 hodin (od května do října). 

Prohlídka vždy s průvodcem. 

Vstupné: 

Děti, studenti, důchodci, ZTP   40 Kč 

Dospělí     60 Kč 

Rodinné (2 dospělí + max. 3 děti) 140 Kč 

Školní výpravy    30 Kč 

Skupinové (minimálně 10 dospělých) 50 Kč / 1 osoba 

http://www.omks.cz/cz/vypis.php 

http://www.cz-museums.cz/adresar/karlovarsky-kraj/karlovy-vary/jachymov/stola-cislo-1-jachymov/ 

Článek: http://martinamoudra.blog.idnes.cz/c/257646/Stola-c1-Jachymov.html 

Vzdálenost: 9km 

Biatlonový areál Eduard  

Biatlon Krušné hory - areál Eduard se nachází na trase Jáchymova - 

Boží Dar. V rámci areálu se nachází asfaltové kolečko, střelnice a 

čisté jezírko s opičí dráhou a tokkel. Další aktivity v areálu Eduard: 

lukostřelba, paintball, půjčení kol, jízda na čtyřkolce, husky, psí 

spřežení - mushing, skijoring, bikjoring, scoter, dogtreking, mushing 

long trail. 

http://www.arealeduard.cz 

Vzdálenost: 9km 

 

http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/4425_blatensky-prikop-vodni-kanal-pernink
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/3649_blatensky-prikop-naucna-stezka-bozi-dar
http://www.bozidar.cz/cz/naucna-stezka-blatensky-prikop
http://www.ryzovna.cz/cz/
http://www.bozi-dar.eu/cz/gastronomie/salas-38
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/6556_stola-c-1-jachymov-hornicky-skanzen
http://www.omks.cz/cz/vypis.php
http://www.cz-museums.cz/adresar/karlovarsky-kraj/karlovy-vary/jachymov/stola-cislo-1-jachymov/
http://martinamoudra.blog.idnes.cz/c/257646/Stola-c1-Jachymov.html
http://www.czecot.cz/sport/8344_biatlonovy-areal-eduard-jachymov
http://www.arealeduard.cz/


Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské 

Muzeum ukazuje takticko-technické pozadí letecké vojny v roce 1944, příběh 

bojů 11.9.1944 nad Krušnými horami. Seznámíte se zde s osudy sestřelených 

pilotů z obou bojujících stran. Je možné zde shlédnout trosky letadel, 

fotografie, dokumenty a osobní věci pilotů. Ke shlédnutí je i film o této 

události. 

Vstupné: dospělý - 60- Kč, student / důchodce- 45,- Kč, Dítě - 35,- Kč 

Otevírací doba:  sobota, neděle 14:00 - 18:00 

http://new.museum119.cz/ 

Vzdálenost: 9km 

 

 

Štola Johannes 

Jedním z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice je skarnový revír Zlatý Kopec (dřívější název Kaff), 

nacházející se ve strmém svahu nad pravým břehem Zlatého potoka, v bezprostřední blízkosti státní hranice 

s Německem.  

Rezervace nutné! 
Vstupné:        základní trasa / velká naučná trasa 
Základní vstupné       350 Kč  490 Kč 
Děti (10 – 15 let), studenti (studentský průkaz), osoby nad 60 let 250 Kč  350 Kč 
Rodinné vstupné (1 – 2 dospělí a 1 - 2 děti)    800 Kč  1 120 Kč 
Školy od 6 dětí (cena za osobu)      200 Kč  280 Kč 
Skupina do 10 osob (cena za skupinu)     2 500 Kč 3 500 Kč 
 
http://www.stolajohannes.cz/cs/ 

Vzdálenost: 10 km 

 

 

Lázeňské centrum Agricola  

Lázeňské centrum Agrigola nabízí krytý bazén se dvěma plaveckými drahami o délce 

25 m, vířivku, tobogán, Kneippův chodník, rehabilitační bazének dětský bazének 

s vodopádem, venkovní terasu, parní box, finskou saunu, solnou jeskyni, fitness 

centrum / posilovnu, masáže, solárium. 

Provozní doba:  Po:  13 – 21hod 

   Út – Ne: 10 – 21hod 

http://www.aquajachymov.cz/ 

Vzdálenost: 10km 

 

 

http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/7594_muzeum-letecke-bitvy-nad-krusnohorim-11-9-1944-v-kovarske-kovarska
http://new.museum119.cz/
http://www.stolajohannes.cz/cs/
http://www.czecot.cz/sport/7875_lazenske-centrum-agricola-jachymov
http://www.aquajachymov.cz/


Muzeum Královská mincovna v Jáchymově 

Stálá expozice je věnována dějinám města Jáchymova, ukázka nerostného bohatství Krušných hor, dolování stříbra s 

pohyblivým modelem důlní činnosti, v expozici se rovněž dozvíte o době největšího rozkvětu jáchymovské ražby 

mincí a renesanční kultury. Délka prohlídky 90 minut 

Otevírací doba:  únor – duben + říjen – prosinec  St – Ne: 9 – 17hod 

   květen – září    Út – Ne: 9 – 17hod 

Vstupné: základní 100,- 

  Snížené  60,- (senioři od 65 let / studenti 15 – 26 let / děti 6 – 15 let) 

  Volné  děti do 6 let, osoby ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ, průkaz TISK-PRESS 

  Rodinné 240,- (1 – 2 dospělí + 1 – 4 děti do 15 let) 

  Průvodce 10,- / osoba 

http://kvmuz.cz 

Vzdálenost: 10km 

 

Jáchymovské peklo - naučná stezka  

Naučná stezka Jáchymovské peklo měří 8,5 km a 

má 12 zastávek, na nichž informuje nejen o uranových dolech a lágrech, ale 

okrajově také o krušnohorské přírodě a ekologii. 

www.bozidar.cz/cz/naucna-stezka-jachymovske-peklo 

Vzdálenost: 10km 

Štola Země zaslíbená Měděnec 

Štola Země zaslíbená se nachází na jihozápadním svahu vrchu Mědník, pod kaplí (lidově Liewaldova kaple) 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova - Horská modlitebna. 

Otvírací doba: 

Květen, červen, září, říjen so - ne - 11.00 - 17.00 hod. 

Červenec, srpen  út - ne - 11.00 - 17.00 hod 

Ceník: 

Dospělí    50,- 

Děti, studenti, důchodci 40,- 

https://stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz/ 

Vzdálenost: 13 km 

Sfingy u Měděnce 

Sfingy u Měděnce jsou skalní útvar a přírodní památka. Nacházejí se 

severně od města Klášterec nad Ohří. Skalní útvary vznikly procesem 

mrazového zvětrávání ruly. Přírodní památka - Od roku 1983 jsou Sfingy u 

Měděnce chráněny jako přírodní památka. 

Vzdálenost: 13km 

http://www.turistik.cz/cz/kraje/ustecky-kraj/okres-chomutov/medenec/sfingy-u-medence/ 

http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/6732_kralovska-mincovna-v-jachymove
http://kvmuz.cz/
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/3735_jachymovske-peklo-naucna-stezka
http://www.bozidar.cz/cz/naucna-stezka-jachymovske-peklo
https://stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz/
http://www.turistik.cz/cz/kraje/ustecky-kraj/okres-chomutov/medenec/sfingy-u-medence/
http://www.turistik.cz/cz/kraje/ustecky-kraj/okres-chomutov/medenec/sfingy-u-medence/


Naučná stezka Bludná 

Turistická naučná stezka Vám přiblíží pestrou historii zaniklé horské osady 

Bludná a jejího okolí. Projdete se po prastaré zemské hranici, budete si 

moci prohlédnout krásy vrchovištního rašeliniště a vydáte se do míst, kde se 

v minulosti intenzivně těžily rudy cínu a železa. Trasa vedená převážně 

po udržovaných lesních cestách je pokračováním Horské naučné stezky 

Hřebečná, kterou propojuje do uceleného okruhu. Vlastní naučná trasa 

Bludná má 10 zastávek a měří 8 km, jež lze pohodlně absolvovat za 3 až 4 

hodiny. 

http://www.bozidar.cz/cs/priroda/naucne-stezky/naucna-trasa-bludna.html 

Vzdálenost: 14km 

Areál Plešivec - rozhledna + lanové a adrenalinové centrum 

V roce 1889 si abertamští přátelé přírody usmysleli, že oživí vrchol 

Plešivce (1028 m n. m.) chatou a rozhlednou. A jak řekli, tak se v roce 

1895 i stalo. Z osmiboké dřevěné věže (vysoké 16 metrů) je výborný 

výhled: kam oko dohlédne, vlní se hřbety Krušných hor, nehledíc na 

lidmi vytyčené hranice. Za řekou Ohří se zvedají svahy Doupovských hor 

a Slavkovského lesa. Za hezkého počasí bývá vidět Český les, Smrčiny ba 

i České středohoří. 

Otevírací doba:  10 – 22hod 

https://hotelplesivec.cz/rozhledna 
https://plesivec.eu/ 
https://skiarealplesivec.com/cs 

Vzdálenost: 14km 

Naučná stezka Hřebečná  

Stezka vede místy, kde se v minulosti doloval cín. Mohutné propadliny starých těžebních 

polí a další pozůstatky těžby jsou zakončeny v lomu s výraznou sloupcovitou odlučností 

čediče. Stezka je dlouhá 8 km převážně po zpevněných komunikacích. Zpět se dostanete 

po komunikaci Abertamy - Boží Dar. Obtížnost stezky: střední Orientace: střední 

Doba absolvování: cca 3 hodiny 

http://prirodakarlovarska.cz/clanky/741-naucna-stezka-hrebecna 

Vzdálenost: 14km 

Národní kulturní památka Důl Mauritius, prohlídková štola Kryštof 

Jedinečné podzemní dobrodružství na Vás čeká v největším cínovém dole českého Krušnohoří. 

Prohlídku je možné si předem zarezervovat. 

Vstupné: 

Dospělí         150,- 

Děti (10 – 15), studenti se studentským průkazem, osoby nad 60 let 100,- 

Rodinné vstupné (1-2 dospělí + 1-2 děti)    350,- 

 

http://www.dulmauritius.cz/cz/ 

Vzdálenost: 14km 

http://www.bozidar.cz/cs/priroda/naucne-stezky/naucna-trasa-bludna.html
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/4088_plesivec-rozhledna-abertamy
https://hotelplesivec.cz/rozhledna
https://plesivec.eu/
https://skiarealplesivec.com/cs
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/9810_naucna-stezka-hrebecna-abertamy
http://prirodakarlovarska.cz/clanky/741-naucna-stezka-hrebecna
http://www.dulmauritius.cz/cz/


Kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově 

Původní osada Mílov vznikla kolem roku 1546 a jako mnohé jiné osady v Krušných horách byla založena horníky. V 

roce 1582 se v důlních spisech poprvé objevil název " der halbenMeil" což znamená " půl míle". Dříve se tato osada 

rozkládala na obou stranách podél česko – saské státní hranice. Od obce Breitenbrunn je osada vzdálená 4,5 km což 

je podle staré jednotky míry "půl míle". V 18. století stávaly na německé straně 3 obytné domy a na české straně 4 

domy. 

Kaplička se nachází na místě bývalé osady Mílov. Z Božího Daru se můžete vydat po velkém 

okruhu Ježíškovy cesty k vodní nádrži Myslivny. Zde odbočíte vpravo na Zlatý kopec a cca po 

500 metrech se vydáte první odbočkou vlevo po tzv. Mílovské cestě, která vás dovede přímo 

ke kapličce. Tato cesta je uzavřena pro automobilovou dopravu. Lze ji projít pěšky nebo na 

kole. 

 

Délka trasy: 

Boží Dar - Myslivny 5 km 

Myslivny - Mílov 6 km 

Z Božího Daru na Myslivny můžete dojet autem a tam zaparkovat. Délka trasy po silnici je 4 km. 

http://www.bozidar.cz/cs/zajimavosti/pamatky-a-historie/kaple-sv-jana-nepomuckeho.html 

Vzdálenost: 14 km 

 

Červená jáma 

Největší propadlina po důlní činnosti u nás. Nachází se v blízkosti zaniklé báňské 

osady Bludná, která byla v 16. až 19. století významným centrem dolování cínových 

a železných rud v Krušných horách. 

https://www.turistika.cz/mista/cervena-jama/detail 

Vzdálenost: 15 km 

Horní Hrad (Hauenštejn) - hrad, zámek, zřícenina  

Ve strážním hradě Hauenstein si můžete prohlédnout pětipalácový areál 

hradu, navštívit patrová gotická sklepení, rytířský sál s původním 

vyřezávaným dřevěným stropem, vystoupat na hradní věž, navštívit 

zámeckou kapli, zhlédnout výstavu dřevěných plastik v hradní galerii, 

projít se rozlehlým zámeckým horským parkem, využít dětský koutek či 

navštívit unikátní hornohradské arboretum. 

Otevírací doba: 

březen – květen denně od 10 hod – 17 hod 

červen – srpen  denně 9 hod – 19 hod 

září – prosinec  denně 10 hod – 17 hod 

leden – únor o víkendech a svátcích 10 hod – 17 hod (nebo na požádání); během jarních prázdnin všech krajů 

otevřeno denně od 10 do 17 hod 

Vstupné: 

zdarma  děti do 6 let 

70,- Kč  děti do 10 let, důchodci a vojsko 

95,- Kč  dospělí 

300,- Kč rodinné vstupné (max 3 děti) 

www.hornihrad.cz 

Článek: http://martinamoudra.blog.idnes.cz/c/252274/Hauenstejn-Horni-Hrad.html 

Vzdálenost: 15km 

http://www.bozidar.cz/cs/zajimavosti/pamatky-a-historie/kaple-sv-jana-nepomuckeho.html
https://www.turistika.cz/mista/cervena-jama/detail
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/6542_horni-hrad-hauenstejn-hrad-zamek-zricenina-krasny-les
http://www.hornihrad.cz/
http://martinamoudra.blog.idnes.cz/c/252274/Hauenstejn-Horni-Hrad.html


Blatenský vrch - kamenná rozhledna 

21 metrů vysoká, dřevem obložená věž s kamennou podezdívkou stojí 

na Blatenském vrchu (1043 m n. m.) díky hornoblatenskému Spolku pro zimní 

sporty. Z jejích oken budete mít na dosah ruky nejvyšší vrcholy Krušných hor - 

Klínovec, Fichtelberg, Božídarský Špičák a přehlédnete velkou část Krušných hor 

na české i německé straně. 

Otevírací doba:  květen – říjen  denně 10 - 17 hod 

   listopad – duben víkendy 10 – 16 hod 

http://www.horni-blatna.cz/turisticke-informace/zitina-vyhlidka-na-blatenskem-vrchu/ 

Vzdálenost: 16km 

Vodní nádrž Přísečnice, Kryštofovy Hamry 

V zaplavené oblasti stálo staré krušnohorské hornické město Přísečnice, které bylo 

v letech 1973 až 1974 zbouráno. Kvůli zřízení 1. ochranného pásma musely být 

zbourány i obce Dolina, Kotlina a Rusová. Stavba 50 metrů vysoké sypané hráze 

začala v letech 1969 až 1970 a přehrada byla napuštěna v roce 1976. VD Přísečnice 

je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není 

volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale 

uzavřeny i pro pěší. K prodeji je nabízena rybí násada z rybí líhně Přísečnice. 

www.poh.cz/vd/prisecnice.htm 

Vzdálenost: 17 km 

Ostrov - piaristický klášter 

Rozsáhlý klášterní areál, který je také známý jako Posvátný okrsek. Od 50 let 20. 

st. zde sídlil vojenský útvar, za jehož působení objekt zchátral. Nedávná 

rekonstrukce celého areálu a zámeckého parku obnovila vzhled památek 

do původního stavu. Areál je výjimečný svou barokní architekturou, vedle 

původní pohřební kaple zde vyrostl klášterní kostel, piaristické gymnázium a další 

dvě kaple. 

https://klaster-ostrov.webnode.cz/ 
Vzdálenost: 19km 

Ostrov 

Netradiční formou Vám představíme unikátní město Ostrov, držící hned několik světových, 

evropských a českých prvenství v souvislosti s neuvěřitelnými historickými peripetiemi, 

kterými toto území prošlo, včetně osudů a pikantérií boháčů, ale hlavně obyčejných lidí. 

Rezervace nutné! 

http://www.vyletydoostrova.cz/ 

Vzdálenost: 19 km 

 

Koupaliště Merklín 

Přírodní bazénové koupaliště ve volné přírodě leží v příjemném prostředí lesa 

Krušných hor za obcí Merklín. Pláž je travnatá, stále udržovaná s pozvolným vstupem 

do vody. 

www.krusnehorycz.cz/koupani/merklin 

Vzdálenost: 19km 

 

http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/4141_blatensky-vrch-kamenna-rozhledna-horni-blatna
http://www.horni-blatna.cz/turisticke-informace/zitina-vyhlidka-na-blatenskem-vrchu/
http://www.poh.cz/vd/prisecnice.htm
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/41205_ostrov-piaristicky-klaster
https://klaster-ostrov.webnode.cz/
http://www.vyletydoostrova.cz/
http://www.czecot.cz/sport/4192_koupaliste-merklin
http://www.krusnehorycz.cz/koupani/merklin


Horní Blatná - Vlčí jámy - naučná stezka  

Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí jámy je vlastně okruhem začínajícím i končícím 

v Horní Blatné. Okruh měří necelých 5 km a je na něm rozmístěno 

7 informačních tabulí s českým a německým textem. 

http://www.horni-blatna.cz/turisticke-informace/vlci-jamy/ 

http://www.naucnoustezkou.cz/horni-blatna-vlci-jamy 

Vzdálenost: 19km 

Město Rittersgrünn - Breitenbrunn (SRN) 

Rittersgrünn může být zajímavou destinací pro turisty díky turistice a běhu 

na lyžích v okolí, stejně jako památky města a okolí. Komunita Rittersgrün 

vytváří komunitu s nedalekou obcí Breitenbrunn. Nachází se 

severozápadně od Božího Daru. Sem se můžete dostat autem, na kole přes 

cyklostezku Erzgebirgsmagistrale a pěšky přes červenou turistickou 

značku. Za návštěvu zde určitě stojí technické muzeum a muzeum 

úzkokolejných vlaků. 

http://www.bozi-dar.eu/de/rittersgrun 

https://www.breitenbrunn-erzgebirge.de/ 

Vzdálenost: 21 km 

Klášterec nad Ohří - zámek  

Klášterecký zámek pochází ze 16. století a byl obýván rody Fictumů a Thunů. 

Po rozsáhlém požáru roku 1856 byl přestavěn do nynější novogotické podoby. 

Zámek je obklopen anglickým parkem s 220 druhy vzácných stromů a v jeho areálu 

se nachází Sala Terrena se sochařskou výzdobou J. Brokofa, kostel Nejsvětější 

Trojice s Thunskou hrobkou a vyhlídková věž. 

Otevírací doba:  duben až září denně 9-17 hodin 

říjen – březen st - ne 9-15 hodin 

http://www.zamek-klasterec.cz/web/cs-index.php 

Vzdálenost: 23km 

Aquapark Kláštěrec nad Ohří 

V tomto moderním areálu postaveném na úpatí krušných hor si můžete zpestřit 

koupání v průzračné vodě tobogánů různých délek (28, 68 a 128 m), naleznete zde 

bazény mnoha velikostí, tvarů a hloubek pro každého člena rodiny. Dále skokánky, 

divokou vodu, skluzavky, vodní hřiby, masážní bublinkové koupele a v neposlední řadě 

také oblíbený Aquazorbing. 

Sezóna:  červen – září  Vstupné: 70,- / celodenní 

http://www.aquaparkklasterec.cz/ 

Vzdálenost: 23km 

Karlovy Vary 

Karlovy Vary jsou také lázeňské město. Místní lázeňství je založeno na využití 

minerálních vod, které vznikají v granitovém krystaliniku v hloubkách až 2000 m. 

Zdejší vody mají blahodárný vliv na žaludek a játra. Ve městě se nachází celkem 5 

kolonád, z nichž nejznámější je Vřídelní kolonáda. 

http://www.karlovyvary.cz 

Vzdálenost: 30km 

http://www.czecot.cz/sport/2938_aquapark-klasterec-nad-ohri
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/3589_horni-blatna-vlci-jamy-naucna-stezka
http://www.horni-blatna.cz/turisticke-informace/vlci-jamy/
http://www.naucnoustezkou.cz/horni-blatna-vlci-jamy
http://www.bozi-dar.eu/de/rittersgrun
https://www.breitenbrunn-erzgebirge.de/
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/4632_klasterec-nad-ohri-zamek
http://www.zamek-klasterec.cz/web/cs-index.php
http://www.aquaparkklasterec.cz/
http://www.aquaparkklasterec.cz/
http://www.karlovyvary.cz/
http://www.karlovyvary.cz/


Jan Becher Muzeum  

Becherovka je zde už více než dvě století a přibližně dvě třetiny z této úctyhodné doby proudila do světa z továrny na 

Steinberkách, kterou dal roku 1867 vystavět Jan Becher (původně psáno Johann). Dnes je zde Jan Becher Muzeum a 

každoročně láká tisíce těch, kteří podlehli kouzlu Becherovky a chtějí nahlédnout do jejího pestrého života, přivonět 

k její historii a poodhalit tajemství, která ji obestírají. Kromě expozice historických exponátů navštívíte některé z 

původních výrobních a sklepních prostor, zhlédnete unikátní film a ochutnáte několik specialit z muzejního baru. 

Otevřeno: denně, od 9,00 do 17,00 hod 

Rrezervace na tel. +420 359 578 142 

Vstupné: 

Dospělá osoba   150 Kč 

Studenti, ZTP   90 Kč 

Dítě do 18 let   50 Kč 

 

http://www.becherovka.cz/o_becherovce/ 

Vzdálenost: 30km 

Sklárna Moser Karlovy Vary 

Provedeme Vás kouzelným světem luxusního křišťálového skla Moser. Zažijete 

pravou atmosféru výroby skla, ucítíte vůni vypalovaných dřevěných forem, 

dýchne na Vás více než 155-letá atmosféra historie sklárny Moser. Jedinečný 

zážitek můžete završit nákupem v prodejní galerii v Karlových Varech. 

Vstupné v Kč Muzeum Sklářská huť Muzeum + sklářská huť VIP prohlídka 

Vstupné 80,- 120,- 180,- 650,- 

Snížené vstupné (děti) 50,- 70,- 100,- 350,- 

Rodinné vstupné (2 dospělí a děti) 180,- 260,- 390,-  

Vzdálenost: 34 km 

http://www.moser-glass.com/ 

Město Kadaň 

Někdejší královské město s mnoha historickými památkami včetně zachovalých 

hradeb s barokním barbakánem. Zajímavostí je Katova ulička nejužší ulice 

v Čechách. S dějinami města se můžete blíže seznámit ve Františkánském 

klášteře, kde sídlí kadaňské museum. 

www.kultura-kadan.cz 

Vzdálenost: 30km 

Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani 

Cílem projektu a následně jeho realizací byla obnova přirozeného vztahu města a řeky, neboť 

Ohře je neodmyslitelnou součástí života města Kadaně. Ještě v nedávné minulosti byly břehy 

řeky periférií, proto rehabilitací a zatraktivněním území získala tato část města rekreační a 

sportovní funkci jak pro obyvatele města, tak 

pro návštěvníky. 

http://nabrezimaxipsafika.cz/ 

Vzdálenost: 33 km 

http://www.klinovec.cz/data/images/500px/tipy_kadan.jpg
http://www.becherovka.cz/
http://www.becherovka.cz/o_becherovce/
http://www.moser-glass.com/
http://www.kultura-kadan.cz/
http://www.kultura-kadan.cz/
http://nabrezimaxipsafika.cz/


Mattoni muzeum 

V muzeu naleznete unikátní expozici z historie firmy, vzácné historické 

artefakty, navštívíte jedinečnou budovu stáčírny s kavárnou a uvidíte 

i současné technologie. Přijďte okusit atmosféru 19. století. 

Otevírací doba:  duben – říjen  10 – 17 hod 

     (poslendí prohlídka v 16hod) 

Ceník: 

Základní vstupné (1 osoba starší 15 let)    80 Kč 

Rodinná vstupenka (2 dospělí, 1-3 děti)    200 Kč 

Zvýhodněné vstupné (osoby nad 65 let a děti do 15 let)  60 

Kč/osobu 

Děti do dvou let zdarma 

http://www.mattonimuzeum.cz/ 

Vzdálenost: 33 km 

Lanovka, rozhledna Diana, minizoo a motýlí dům 

Příjemný rodinný výlet v Karlových Varech můžete strávit v areálu rozhledny Diana, 

kam se dá celoročně vyjet lanovkou. Kromě krásného výhledu na celé Karlovy Vary 

sem děti láká malé minizoo a rodiče příjemné posezení ve výletní restauraci. 

Otevírací doba: 

V provozu 7 dní v týdnu včetně státních svátků.  Lanová dráha    Rozhledna 

Listopad až březen     9:00 – 17:00    9:00 – 16:45 

Duben a říjen      9:00 – 18:00    9:00 – 17:45 

Květen až září      9:00 – 19:00    9:00 – 18:45 

https://dianakv.cz/cs 

Vzdálenost: 36 km 

Hrad Hasištejn 

Udatný rytíř opustil hrad a vyjel vstříc avarskému nebezpečí, svou milovanou dceru nechal v opatrování kaplana. Po 

svém návratu našel dceru zasnoubenou s potulným dobrodruhem. Pojal jej vztek a proklál kaplana mečem, sovu 

dceru nechal zazdít a sám skočil i s koněm z příkré skály. Skály nenávisti, německy Hassenstein - tak přišel středověký 

hrad nedaleko Chomutova ke svému nelichotivému jménu. Vzdálenost od Klínovce je zhruba 35 km. 

Návštěvní doba: 

duben – květen  pá – ne + sv.  10 – 18h 

červen – září  denně   10 – 18h 

říjen   pá – ne + sv.  10 – 18h 

Vstupné: 

Děti do 6 let    zdarma 

6 – 26 let + senioři nad 65 let + ZTP 30,- 

Dospělí     50,- 

www.hasistejn.cz 

Vzdálenost: 37km 

http://www.klinovec.cz/data/images/500px/tipy_hasistejn.jpg
http://www.mattonimuzeum.cz/
https://dianakv.cz/cs
http://www.hasistejn.cz/
http://www.hasistejn.cz/


 

Ekologická farma Kozodoj 

Malá rodinná farma na okraji Karlových Varů předvádí chovy koz, lam, 

prasat, skotu, koňů, ovcí, oslů a nechybí ani pestrá skladba tradiční české 

drůbeže. Součástí je i naučná stezka v krásném údolí řeky Rolavy. 

www.kozodoj.cz 

Vzdálenost: 37 km 

 

Svatošky - dětský ráj 

Areál v blízkosti Karlových Varů nabízí dětem všemožné vyžití a rodičům klid a 

možnost odpočinku. Děti si mohou zaskákat na obří trampolíně, projet 

na opravdových indiánských koních plemene Appaloosa, dokonce se mohou 

naučit westernovému stylu jízdy. Pro zvídavé děti nabízí areál minizoo a 

minibotanickou zahradu. 

http://www.svatosskeskaly.cz/cz/ 

Vzdálenost: 39 km 

 

 

Zatopený důl na kaolin u Jimlíkova 

Významná technická památka světového významu, dnes oblíbené místo ke koupání. 

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/pisecna-duna-a-valeni-v-kaolinu-to-vse-

u-jimlikova-20130718.html 

Vzdálenost: 40 km 

 

Nechranická přehrada 

Nechranická přehrada je umělá vodní nádrž. Nachází se v Severních 

Čechách mezi městy Kadaň, Žatec a Chomutov. Vodní plocha zaujímá 

rozlohu 1300 ha a sypaná hráz přehrady je nejdelší ve střední Evropě. 

Jedná se o šestou největší přehradu v České republice. Nechranická 

přehrada byla vybudována v letech 1961 až 1968 k průmyslovým 

účelům. V současné době se zde rozvíjí především turistický ruch a 

přehrada slouží k rekreaci. Příznivé povětrností podmínky lákají 

k  surfingu a jachtingu. Velké možnosti nabízí Nechranická přehrada 

i pro rybáře. 

http://www.nechranice.cz/ 

Vzdálenost: 44km 

 

http://www.kozodoj.cz/
http://www.svatosskeskaly.cz/cz/
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/pisecna-duna-a-valeni-v-kaolinu-to-vse-u-jimlikova-20130718.html
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/pisecna-duna-a-valeni-v-kaolinu-to-vse-u-jimlikova-20130718.html
http://www.nechranice.cz/
http://www.nechranice.cz/


 

Zoopark Chomutov 

Plošně největší zoo v ČR, která představuje oázu klidu uprostřed 

rušného Chomutova. Kromě poznání širokého spektra rozličné fauny a 

flóry si můžete užít safari, svést se na koni nebo navštívit raně 

středověkou vesnici. Vzdálenost od Klínovce je přibližně 45 km. 

Návštěvní doba: denně 9 – 17 hod 

Vstupné: dospělí   80,- 

  děti (3 – 15 let)  50,-  

www.zoopark.cz  

Vzdálenost: 45km 

Kamencové jezero 

Kamencové jezero je český i světový unikát. Nachází se v Ústeckém kraji 

nedaleko Chomutova. Kamencové jezero nejspíš vzniklo na počátku 19. Století 

zatopením lomu, ve kterém se těžily kamencové břidlice. Voda je obohacena 

o mnoho látek, jako jsou dusitany, dusičnany, sírany, chloridy, železo, draslík, 

vápník a amoniak. Vzhledem k tomu, že voda obsahuje více než jedno 

procento kamence, tak se jedná o takzvanou "mrtvou vodu", ve které nerostou 

řasy ani sinice. Kvůli čistotě je Kamencové jezero vyhledávané v letních 

měsících. U jezera jsou písčité i travnaté pláže. 

Návštěvní doba: květen – září 

Ceník: 

Dospělí   50 Kč / den 

Děti do 3 let  zdarma 

Děti od 3 do 15 let + ZTP 40 Kč / den 

Jednotlivé vstupné od 17 hod. 40 Kč / den 

http://www.kamencovejezero.cz/ 

Vzdálenost: 45km 

Přírodní lanové centrum a obora sv. Linhart 

Od rozhledny Diana je možné se po Sovově stezce dostat k lanovému centru 

v lázeňských lesích, které nabízí dětský okruh, nízké překážky, top-rope překážky a 

vysoký okruh s 23 překážkami ve výšce 8 – 13m. A téměř na dosah lanového centra 

se nachází obora Linhart, kde mohou malí pozorovatelé sledovat jelena siku, daňky 

nebo divoká prasata z pozorovatelny nebo visutých mostů umístěných místy až 

v šestimetrové výšce. 

Otevírací doba: 

Květen - červen, září - říjen  so – ne 12–19 hod 

Červenec - srpen   denně 12–19 hod 

https://svlinhart.cz/lanove-centrum/ 

Vzdálenost: 46 km 
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Červený hrádek 

Původní gotický hrad byl převlečen v 17. století do barokního hávu. Svůj 

název dostal podle typické červené fasády. Zámek proslul mimo jiné 

návštěvou lorda Runcimana v roce 1938, která předznamenala nechvalně 

proslulou mnichovskou dohodu. Dnes je na zámku technické museum a 

školící středisko a centrum cestovního ruchu. 

Návštěvní hodiny: 

Květen – září 10:00 – 17:00 hod. 

Duben a říjen 10:00 – 16:00 hod. 

Vstupné: 

Dospělí      80,- Kč 

Děti, studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP 40,- Kč 

www.zamek-cerveny-hradek.cz 

Vzdálenost: 50km 
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