
Zajímavosti po okolí:  

- nejmladší sopka Komorní hůrka 3 km od Apartmánu. Komorní hůrka je nepříliš nápadný 
vrch o nadmořské výšce 503 m n. m., situovaný v rovinaté krajině třetihorní Chebské pánve. 
Patří k nejmladším sopkám Českého masivu. Vznikla na rozhraní třetihor a čtvrtohor před 
115–15 tisíci lety. Sopka vznikla na dně již vysychajícího slaného jezera, které se rozkládalo 
na území dnešní Chebské a Sokolovské pánve. Mimořádný kulturně-historický význam tohoto 
nenápadného kopce je především v tom, že je to nejprobádanější sopka v Evropě a snad i na 
světě. Komorní hůrku v té době navštívili a studovali přední světoví odborníci. První zprávy o 
cíleném výzkumu sopky sahají do roku 1766, kdy nechal hrabě Zedtwitz vykopat 100 m 
dlouhou štolu v naději, že nalezne uhelné sloje. Sopka zajímala i J.W.Goetha, který byl nejen 
slavným básníkem, ale také i vášnivým přírodovědcem. Goethe sopku poprvé navštívil v létě 
roku 1808. Právě Goethe navrhl vykopat štolu, aby se prokázalo, zda se jedná o sopku. Práce 
začaly v roce 1826, bylo vydolováno asi 300 m štol, ale až v tzv. Trpasličí díře se prokázalo, 
když zde narazili na sopouch, že se skutečně jedná o sopku. Toho se ale už Goethe nedožil. 
Dnes jsou štoly vesměs zavalené. Poslední památkou na badatelské období je ozdobný vstupní 
portál. Vede zde naučná stezka zaměřená na geologii a historii.  

 

 

 

- zámek a hrad Starý Rybník 5 km od Apartmánu. Areál gotického hradu vybudovaný mezi 
dvěma rybníky u vesnice Starý rybník byl postaven asi v polovině 14. století. I přesto, že část 
hradu se zřítila už v 18. století, používala se jeho vstupní budova až do počátku 20. století. Od 
té doby je však definitivně opuštěn. Do dnešních dnů se kromě sklepů zachovala ještě západní 
zeď. Východní zeď a střední příčka téměř zanikly. Od jihu palác zpevňovaly dvě půlválcové 
věže, z nichž se opět zachovala pouze část západní. Na objektech jsou zachovány renesanční i 
barokní prvky včetně hrázděných konstrukcí. Zřícenina hradu je volně přístupná. 



 

- Egerwarte / Chebská stráž – vyhlídkový altánek nad přehradou Skalka na skalním ostrohu, 
Chebská stráž (německy Egerwarte), při cestě mezi Skalkou a Chebem. Na místě vyhlídky 
stojí empírový altán. Původně stával na řekou a byl z něho rozhled do údolí Ohře. Po 
vybudování přehrady však voda stoupla a přerostly jej i okolní stromy. Přesto je z něj stále 
dobrý rozhled. Místem prochází červeně značená turistická stezka ze Skalky na Cheb, dá se 
spojit s pěší /cyklo tůrou z Frant.Lázní přes Komorní hůrku, Stein, a vyjít podél Egerwarte 
upraveným lesem s přírodním bludištěm a mnoha zajímavostmi do Krajinky pod Hradem 
v Chebu po obou stranách Ohře. 

 

- město Cheb 6 km. Město Cheb i s místním hradem vzniklo v polovině 12. století. Už od 
počátku bylo důležitým obranným bodem české hranice a hrad tak plnil nejen reprezentační 
funkci, ale také funkci obrannou. Cheb je také spojen s generalisimem Albrechtem z 
Valdštejna, který zde několikrát verboval vojáky do své armády a nakonec tu byl i zavražděn. 
Na jeho památku se v Chebu pravidelně konají Valdštejnské slavnosti. V Chebu najdete celou 
řadu historických památek. Většina se jich nachází v okolí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 
například soubor měšťanských domů ze 13. století - Špalíček, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. 
Václava, Františkánský kostel s křížovou chodbou, muzea, kašny, parky, a mnoho dalších 
zajímavostí a památek. 



 

 

Pod hradem podél řeky Ohře se rozprostírá rekreační a volnočasový areál Krajinka, která má 
původ v r.2006, kde se konala na pravém břehu Ohře pod Chebským hradem Krajinná 
výstava, jejíž realizace byla inspirována Německem. Jednalo se o ukázku a prezentaci 
zahradního umění a krajinotvorby. Upravená místa po proběhlé krajinné výstavě dodnes 
slouží k relaxaci, procházkám a pořádání společenských akcí. Celý volnočasový areál získal 
název „Krajinka“. Najdeme zde několik venkovních dětských hřišť, venkovní fitness stroje a 
cvičební prvky, minigolf, amfiteátr a kavárnu s menším dětským hřištěm, volnočasové 
posilovací hřiště určené především pro dospívající mládež, ale volně přístupné všem 
návštěvníkům jako většina ploch v Krajince. Přes Vávrovu lávku s vyhlídkou se dostaneme na 
levý břeh řeky Ohře. V těchto místech byla vybudována atletická dráha s 400 metrovým 
oválem (Zlatá dráha pro svůj typicky zbarvený povrch), hřištěm na basketbal, fotbal a jiné 
sporty. Nachází se zde louka určená k pikniku a rošty na grilování. Můžete si zde půjčit 
sportovní pomůcky či společenské hry. Pro adrenalinové nadšence zde bylo zřízeno lanové 
centrum, kde jsou překážky různých úrovní náročnosti. V areálu „Krajinka“ je možné 
vyzkoušet též lukostřelbu. 

http://www.tic.mestocheb.cz/krajinka/ds-28846 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/krajinka---parkovy-areal-pod-chebskym-
hradem.aspx  

 

Podél řeky Ohře vede cyklostezka mírné náročnosti (bez výrazných převýšení) až do 
Karlových Varů a dál po proudu, cestou dostatek posezení nebo možnost splavování řeky 
(vodácké půjčovny po okolí). 



 

V blízkém okolí nad Chebem Bismarckova rozhledna na Zelené hoře, cestou zaniklý kostel 
sv.Anny. Mohutnou kamennou Bismarckovu rozhlednu najdete 637 m n. m. na Zelené hoře 
asi 4 km západně od Chebu. Rozhledna byla na místě původní dřevěné stavby vybudována v 
roce 1909. Vyhlídka měla původně název „Nová rozhledna na Zelené hoře“, záhy však byla 
díky místním sympatizantům „Všeněmecké strany“ překřtěna podle kancléře Otto von 
Bismarcka. Po II. světové válce byl přístup na rozhlednu zakázán, protože se nacházela v 
pohraničním pásmu. Díky tomu upadla do naprostého zapomnění. Po roce 1989 byla sice opět 
zpřístupněna, ale výhledu bránily okolní stromy. Naštěstí se v roce 2005 město Cheb rozhodlo 
pro její rekonstrukci. Opravená rozhledna byla za velkého zájmu české i německé turistické 
veřejnosti opět otevřena 12. června 2005. Po zdolání 72 schodů se vám nabídne úžasný 
pohled na Chebsko, Krušné hory, Slavkovský les a část Šumavy.  Rozhledna je volně 
přístupná denně od 8 do 18 hodin. 

 



 

- přírodní rezervace Soos 6 km,  přírodní výduchy plynů a vody (něco jako mají ve velkém na 
Islandu) – tady v malém, po označené stezce, vstupné platí i do přilehlého muzea + 
geologické muzeum venku. Přírodní rezervace Soos nemá ve střední Evropě obdoby, jedná se 
o unikátní pozůstatky slaného jezera, které se během staletí přeměnilo v rašeliniště a 
minerální slaniště. Najdete tu pozůstatky vulkanické činnosti, kterou ilustrují mofety - 
bahenní vývěry CO2 a také četné minerální prameny. V nevšedních biotopech, kterých je tu 
celá řada, najdeme spoustu chráněných živočichů a mokřadních či slanomilných rostlin. V 
areálu najdete také geopark, muzeum s přírodovědnou a paleontologickou expozicí, výstavou 
prehistorických ještěrů v životní velikosti, expozici "Ptačí svět Chebska" a dančí oboru. Celou 
přírodní rezervací vede naučná stezka s několika poučnými zastávkami. Přístupné od poloviny 
března do poloviny listopadu. 

  

Tamtéž pro veřejnost přístupná stará železniční trať 
https://mapy.cz/zakladni?x=12.4016952&y=50.1459615&z=17&source=firm&id=12714519 
Výlet jde spojit s návštěvou Skalné, kde se v souvislosti s častou seizmickou činností a 
blízkostí epicenter zemětřesení zde v západních Čechách nachází speciální seismologická 
expozice: http://www.skalna.cz/turista/seismologicka-expozice-skalna 
 

Geofyzikální muzeum – seismická expozice ve Skalné. Muzeum a vzdělávací centrum se 
nachází v historickém statku z 16. století přímo v srdci naší seismicky nejaktivnější oblasti. 
Interaktivní formou seznamuje návštěvníky s problematikou měření a studia zemětřesení od 
teorie deskové tektoniky až po nejnovější poznatky o západočeských seismických rojích. 
Součástí muzea je malý přednáškový a promítací sál  s kapacitou přibližně 15 osob, kde 
mohou návštěvníci zhlédnout dokumentární film o rojích v této oblasti. Součástí prohlídky je i 
návštěva seismické stanice Skalná (SKC) v nedaleké středověké štole pod hradem 
Vildštejnem, která je jednou z nejstarších geofyzikálních observatoří v tomto regionu. 
Muzeum je otevřeno po předchozí domluvě s místním průvodcem (Milan Hoferic, tel. 
+420 732 435 655, e-mail: hofericmilan@tiscali.cz) nebo s odborníky z Geofyzikálního 
ústavu, kteří mohou prohlídku doprovodit odborným výkladem nebo přednáškou pro skupiny 



(Jana Doubravová, tel. +420 732 982 410, e-mail: doubravka@ig.cas.cz), a při dnech 
otevřených dveří v rámci různých příležitostí. 
 

- hrad Seeberg 6km, stojí na vysokém skalnatém ostrohu nad potokem, byl založen zřejmě již 
okolo roku 1200 jako sídlo ministeriálů příslušných k císařské falci v Chebu. I přesto, že byl 
za třicetileté války dobyt a vypálen švédským vojskem, přežil díky četným rekonstrukcím až 
do dnešních dnů. Patří k nejstarším místům v kraji, rád jej navštěvoval J. W. Goethe nebo 
Božena Němcová. K jeho nejcennějším částem patří románská čapí věž a gotický jižní palác. 
Uvnitř hradu zase najdete krásné interiéry s nábytkem z 19. století. Expozice zahrnuje i 
dobové oblečení a černou kuchyni s původním nádobím. Další část hradní expozice tvoří 
malý skanzen, který ilustruje život chebských venkovanů v 19. století. Najdete tu třeba 
nejstarší roubenou barokní sýpku z roku 1714 a kolnu s výstavou zemědělských strojů a 
nářadí. K návštěvě přístupný od pol.března do pol.listopadu. 

 

 

- hrad Vildštejn ve Skalné 6 km, Muzeum hasičské techniky – umístěné v prostorách hradu, 
jedná se o původně románský hrad ministeriálů z počátku 13. století. V průběhu času hrad 
několikrát změnil majitele a dočkal se také opakovaného rozšíření. Dnes je hrad v 
soukromých rukou a díky rozsáhlé a náročné rekonstrukci se podařilo zpřístupnit  včechny 
jeho části. Mimo jiné se v něm nachází: středověká hodovna, muzeum hradu se stálou 
expozicí s předměty nalezenými při rekonstrukci a dary od bývalých vlastníků, dochovaná 
původní ložnice po rytíři Hemfeldovi, královský sál s obrazy všech panovníků českých zemí,     
muzeum hasičské techniky se starou technikou, muzeum soudnictví a vězeňství na Vildštejně 
(1850-1950), vězení, středověká a dosud plně funkční kovárna, domácí i divoká zvířátka, 
v provozu od dubna do října. 

  

  



 

- Hazlov - Golf Resort - 9 km, sportovně náročné 18-ti jamkové golfové hřiště, otevřeno v 
roce 2002 v půvabné krajině chráněné přírodní oblasti povodí Ohře. 18 drah mezinárodního 
standardu bylo v přírodním stavu harmonicky začleněno do krajiny. 

 

- hrad a zámek Libá 10 km, raně gotický hrad Liebenstein byl založen jako sídlo chebského 
ministeriálního rodu pánu z Liebesteina v době kolem poloviny 13. století na vyvýšené 
ostrožně v jihovýchodní části vsi Libá (Liebenstein). Během let byl hrad několikrát 
přestavován a zdokonalován. Na počátku 18. století byl středověký hrad za vlastnictví 
Zedwitzů přestavěn na pohodlný reprezentativní barokní zámek. Během druhé poloviny 20. 
století, však nevyužívaný zámecký areál postupně zchátral a proměnil se ve zříceniny. Od r. 



1991 je objekt v soukromých rukou a rekonstruován, od r.2014 zpřístupněny dokončené části 
hradu a zámku. Komentované prohlídky od května do října. 

 

- zámek Mostov 12 km 

 

- Bývalá obec Krásná Lípa (německy Schlönlind) byla malá vesnice v okrese Cheb, zanikla 
po druhé světové válce, když byla v nedalekých Slapanech umístěna rota Pohraniční stráže a 
ves se ocitla v zakázaném hraničním pásmu za drátěnými zátarasy. Osada o rozloze 13,96 
km2 ležela při jižním okraji Chebské pánve, v přírodním parku Smrčiny na levém břehu 
Odravy. Nacházela se přibližně 6 km jižně od centra Chebu, asi 0,3 km od státní hranice s 
Bavorskem. Krásná Lípa se původně jmenovala Schönlinten a první písemná zmínka o ní 
pochází z roku 1312. Patřil k ní hřbitov, na němž se pohřbívali lidé i z blízkých Slapan. 
Vesnice se nacházela na území zvaném Frais, ve kterém se každý rok až do roku 1846 střídal 
ve výkonu vrchnostenských správ waldsassenský klášter s městem Cheb. V letech 1869–1910 
byla osadou obce Gehaag (dnes Háje), v letech 1921–1950 osadou obce Háje, následně jako 
součást města Cheb zanikla. 



Význam vsi vzrostl po vybudování železniční trati z Chebu do Waldsassenu v roce 1865. V 
roce 1893 byla uvedena do provozu železniční zastávka a celnice ve Slapanech. Po trati 
jezdily dokonce i rychlíky, a to až do roku 1914. V roce 1945 byl zastaven přeshraniční 
provoz do Německa, ale provoz na trati z Chebu do Slapan trval do roku 1963. Po roce 1945 
došlo k odsunu německého obyvatelstva. Po vysídlení německých obyvatel v roce 1946 byly 
téměř všechny statky relativně rychle osídleny novými českými obyvateli, mezi kterými byla 
dokonce jedna rodina z Paraguaye. Po únorovém převratu v roce 1948 uteklo osmnáct nových 
osídlenců přes hranice a v obci zůstalo posledních 42 obyvatel. Ti však museli ves opustit, 
když se v roce 1951 usídlili ve Slapanech pohraničníci a Krásná Lípa se octla za drátěnými 
zátarasy. Do roku 1957 pak byla vesnice srovnána se zemí, zachoval se pouze hřbitov, jenž 
však zcela zpustnul. Bývalou vsí procházela tzv. signálka. Změny nastaly až po roce 1989, 
kdy se bývalé zakázané hraniční pásmo otevřelo veřejnosti. Na konci devadesátých let 20. 
století vznikl návrh na propojení Slapan s německým Waldsassenem formou cyklistické a 
turistické stezky. Nejprve byl vybudován turistický přechod a v tělese původní zaniklé 
železniční trati cyklostezka s asfaltovým povrchem, vhodná i pro in-line bruslaře. V okolí 
cyklostezky byly rozmístěny různé železniční artefakty, připomínající zaniklou trať, např. 
semafor, část kolejiště nebo lavička upravená z kolejového podvozku. Slavnostní otevření 
první části cyklostezky proběhlo v r. 2006. Nadační fond Historický Cheb upravil v roce 2014 
prostor původního hřbitova. Vedle cyklostezky v těsné blízkosti železné opony vzniklo ze 
zcela zdevastovaného prostoru pietní místo v srdci sjednocené Evropy. Byly opraveny a 
postaveny zachovalé náhrobní kameny a v zadní části hřbitova vybudováno vyhlídkové místo 
do krajiny, doplněné jednoduchou dřevěnou konstrukcí. 

 

K místu se snadno dostanete bez auta (menší parkoviště ze strany od Hájů (část Chebu) po 
rovné cyklostezce/in-line dráze bez převýšení u obce Šlapany – 4 km (trasa lemovaná stromy 
a lesem, v létě příjemný chládek, při nečase chráněná před větrem) 



 

- hrad Hohenberg 12 km, Hohenberg an der Eger, nachází se v Bavorsku, okres Wunsiedel, 
leží přímo na hranici s Českou republikou, kde sousedí s obcí Libá. Zde se také nachází 
oficiální turistický hraniční přechod Hammermühle/Dubina. Nejvyšším místem města je vrch 
Steinberg, který se tyčí do výšky 653 metrů nad mořem. Městem protéká řeka Ohře. Podél 
východní strany města se nachází přírodní park Smrčiny. První zmínka pochází z roku 1222, 
kdy Bertholdus de Honberg v takzvaném Waldsassener Schenkungsurkunde zmiňuje místní 
hrad. Tomuto bohatému šlechtici z rytířského rodu patřil také hrad ve Wunsiedelu a panství v 
Chebu. Od posledního z rodu, Kneußela z Hohenbergu, získal purkrabí Friedrich III. z 
Norimberka v roce 1285 město Wunsiedel, a o něco později i Hohenberg. Roku 1322 byl 
Hohenberg zastaven českému králi Janu Lucemburskému, k vydání města však nikdy nedošlo. 
V roce 1413 se Hohenberg vymanil z područí chebského soudního kraje, a vznikl samostatný 
úřad Hohenberg, jeden ze šesti úřadů takzvaného Sechsamterland (kraje šesti úřadů), které 
spadali pod markrabství Brandenbursko-Bayreuthské. Pod hradem vznikla malá osada, jedno 
hospodářství a jeden mlýn. Obec a hrad Hohenberg měli do roku 1799 privilegia města s 
císařským azylem. To znamenalo, že ten kdo porušil nějaká pravidla, a podařilo se mu dostat 
do města, byl pod císařskou ochranou, a nesměl být dále pronásledován. Čtyři kamenné 
sloupy (nyní se nacházejí v nádvoří hradu) se nacházely před vstupem do města, a označovaly 
bezpečné místo. Hrad Hohenberg je nejzachovalejší hrad v celých Smrčinách. Hrad má 
půdorys šestiúhelníku, se třemi oválnými a dvěma čtvercovými věžemi. V hradním nádvoří 
stojí knížecí dům z roku 1666, který dříve býval markraběcím loveckým zámečkem. 



V roce 1814 otevřel Carl Magnus Hutschenreuther v Hohenbergu první porcelánku v 
severovýchodním Bavorsku. Ve městě se nachází Muzeum německého porcelánu, kde 
představuje na 2000 m² porcelán vyráběný během třech století. Třikrát do roka se mění 
zvláštní výstava s regionální, národní a mezinárodní tematikou. Muzeum patří spolu s 16 
kilometrů vzdáleným muzejním komplexem v Selbu k muzeím Porcelánového světa. 

- Starý Hrozňatov13 km – zachráněná kaple Maria Loreto, zvenku zámek/hrad, procházka za 
bobry k bobřím hrázím (viz foto z našich fotografií z úvodu webu).   

Poutní areál Maria Loreto, kde je architektonicky velmi zajímavá barokní loretánská kaple s 
ambity a poutní kostel sv. Ducha. Kaple byla postavena v letech 1664 - 1689 chebskými 
jezuity. Po dlouhém období chátrání v období komunismu se dočkala generální rekonstrukce, 
především zásluhou česko-německého Spolku na podporu poutního místa Maria Loreto. Areál 
Maria Loreto je v současné době opět plně funkční. V sezóně se zde každých 14 dní konají 
české mše a jednou za měsíc mše německá. Pořádají se tu také česko-německé poutě. V 
sezoně od dubna do září zpřístupněn široké veřejnosti. 

 



Zámek ve Starém Hrozňatově, původně románský hrad, nazývaný dříve Kinsberg, založen 
před r. 1200 jako sídlo ministeriálů, vázaných k chebské falci, na výrazné ostrožně nad 
Mohelenským potokem v severní části vsi Starý Hrozňatov. Hrad bergfritového typu, řazený 
do skupiny štaufské hradní architektury, patřil k nejstarším hradům na Chebsku. První 
písemná zmínka o zdejším panském sídle pochází z r. 1217, kdy zde seděl jistý Jindřich z 
Kinsberku. Podle nepodložené zprávy měl dne 14. července 1217 zemřít v Jinřichově věži 
blahoslavený Hroznata, který zde měl být uvězněn pro nenávist k víře. Ve skutečnosti však 
vedl Hroznata spory o majetek tepelského kláštera a české hranice s bavorskými Hohenbergy 
a patrně tak zemřel jako vězeň na některé z jejich pevností. V r. 1233 byl zdejší hrad raně 
goticky přestavěn. V r.1260 ministeriální rod pánů z Kinsbergu vymírá Jindřichem III. a 
zdejší panství spolu s hradem připadlo jako odúmrť na říši. Dne 4. října 1322 je hrad Kinsberg 
zmiňován v listině, kterou římský král Ludvík IV. Bavor zastavil město Cheb i celé Chebsko 
českému králi Janu Lucemburskému. Jedno z nejdůležitějších opevněných sídel zdejší oblasti 
bylo poté zastavováno jako české královské léno nejrůznějším držitelům. Ve druhé polovině 
16. či na počátku 17. století byl zdejší hrad renesančně přestavěn. Během obléhání města 
Chebu koncem třicetileté války v roce 1647 dobylo švédské vojsko rovněž hrad Kinsberg a 
obsadilo ho. Poničený hrad byl poté částečně obnoven v barokním slohu. V roce 1824 
odkoupil zdejší statek od státu pražský měšťan Jan Adam Nonner, který nechal hrad Kinsberg 
zcela přestavět na pozdně barokní zámek. Hradní areál byl tehdy od základu přebudován, 
některé objekty byly nově vystavěny. Stržena byla tzv. Shnilá věž hrozící zřícením. Část 
hradního příkopu byla zasypána a přeměněna v zahrady. V roce 1883 koupil zdejší statek 
Josef Anton Halbmayer, který nechal zdejší zámek pod vedením chebského architekta Karla 
Haberzettla zásadně přestavět do dnešní podoby reprezentativního romantizujícího 
zámeckého sídla v pseudogotickém slohu. V r.1945 byl zámek Starý Hrozňatov spolu s 
pozemky zkonfiskován posledním šlechtickým majitelům, Fechtům, a převeden do majetku 
československého státu. V objektu bývalého zámku sídlil na krátkou dobu MNV, v letech 
1950-1965 jej využívala jednotka pohraničí stráže. Pozemky patřící k zámku obhospodařoval 
státní statek. V roce 1965 získala objekt zámku Chebská galerie, která ihned začala s 
nákladnou rekonstrukcí zchátralého objektu. Z důvodu polohy v pohraničním pásmu byl však 
nakonec v roce 1973 zámek Starý Hrozňatov chebské galerii odebrán a předán zpět 
ministerstvu vnitra, kterému poté zůstal až do roku 1989. Objekt bývalého zámku však nebyl 
udržován a postupně chátral až do roku 2007, kdy jej koupil soukormý majitel, který započal 
rozsáhlou rekonstrukci, objekt není veřejnosti přístupný, zvenku jej lze z velké části obejít 
nebo objet autem. 

 

 



- nádherný kostel Kappl v Něm. 16 km, na vrchu Glasberg, 3 km od Waldssassenu, 
v Münchenreuthu stojí velmi ojedinělá kaple Sv. Trojice s nápadným půdorysem, starobylé 
poutní místo. Stojí na místě mnoha dřevěných kaplí, které tu od začátku dvanáctého století 
stavěli lidé spjatí s waldsassenským klášterem, aby je po krátké době vždycky zničily války o 
panování v okolní krajině zvané Stiftland. Převalily se tudy totiž husitské hordy, loupeživé 
tlupy i landshutské armády ve válce o dědické pořadí. Současný kostel Kappl postaven mezi 
lety 1685-9 geniálním stavitelem Georgem Dientzenhoferem, žijícím i ve Waldsassenu, a je 
jeho nejoriginálnějším dílem. Podle legendy objevil stavitel na březích řeky Odravy vrbu, 
která rostla ze tří kmenů. Na základě toho navrhl svůj stavební plán a trojici vystavěl velmi 
geniálně: půdorys stavby tvoří tři protínající se kruhy.  Díky svému jedinečnému tvaru dělá 
kostel obrovský dojem. Kostel na vrchu Glasberg, zasazený do malebné bavorské krajiny, s 
pohledem na chráněný přírodní park Smrčiny (Fichtelgebirge), Hornofalcký les, s výhledem 
až na Chebsko.  

 

- vrch Háj v Aši s rozhlednou a sportovně rekreačním areálem - 18 km od apartmánu.  Areál 
je provozován celoročně, v letní sezóně je možné využít multifunkční hřiště, hřiště na tenis a 
streetbal, ruské kuželky, minigolf, lezeckou stěnu a stolní tenis. Děti ocení dětské hřiště nebo 
venkovní fitness centrum. Za poplatek lze v půjčovně půjčit sportovní potřeby, kola, in-line 
brusle, míče atd.. Před hlavním vchodem budovy začíná in-line dráha, která je 1088 m dlouhá 
a po celé délce osvětlená. V zimě je využívána jako okruh pro běžecké lyžování. V zimě zde 
také k dispozici lyžařská půjčovna a servis lyží, více jak 20 km značených zimních běžeckých 
tras. V hlavní budově: wc, nápojový automat, sportovní půjčovna a společenská místnost s 
kuchyní,  kterou je možné si pronajmout pro oslavy, setkání atd. Budova i parkoviště jsou 
řešeny bezbariérově. V okolí Háje je možné nalézt několik geocaching schránek. Běžecké 
tratě na vrchu Háj: bezkyas.webnode.cz, gis.kr-karlovarsky.cz/klm 

Rozhledna v Háji u Aše je nejzápadněji položená vyhlídková věž v České republice, leží na 
vrchu Háj - nejvyšším vrcholu české části pohoří Smrčiny ve výšce 758 m n. m. Spolu s 
rozhlednou tu na začátku 20. století vznikla i odpočinková parková zóna. Tato masivní, 34 
metrů vysoká věž ze žulových kvádrů, byla podobně jako rozhledna na Zelené hoře 
pojmenována podle německého kancléře Otto von Bismarcka. V roce 1913 byl na rozhlednu 
připevněn Bismarckův bronzový reliéf, který tu zůstal až do konce druhé světové války. Vrch 
Háj je příjemným místem pro turistický výlet. Výhled z rozhledny si můžete užít po překonání 
122 schodů z vyhlídkového ochozu ve výšce 25 metrů, přístupná bez poplatku od dubna do 
října. 



 

- další nejmladší neaktivní sopka Železná hůrka 18 km, přístupná pěšky/ na kolech po 
turistické cestě od obce Mýtina. Železná hůrka (něm. Eisenbühl) je národní přírodní památka, 
která byla vyhlášena v roce 1961 za účelem ochrany zbytku čtvrtohorní sopky, jedné z 
nejmladších sopek na území České republiky. Chráněné území o rozloze 3,5 ha se nachází v 
nadmořské výšce 519 metrů v Přírodním parku Český les, na katastru obce Mýtina. Do roku 
1989 bylo toto území součástí hraničního pásma a bylo turisticky nepřístupné. Na turistických 
mapách se tato lokalita objevila až po roce 1989, téměř 30 let od vyhlášení národní přírodní 
památky. Z geomorfologického hlediska se jedná o území okrsku Hrozňatovské pahorkatiny, 
která je odloučenou částí podcelku Chebské pahorkatiny a zároveň součástí výběžku německé 
části Smrčin (Fichtelgebirge). Název Železná hůrka je pravděpodobně odvozen od nálezů 
čistého železa, které vzniklo při průchodu magmatu uhelnými slojemi. Místo objevil v roce 
1823 německý básník J. W. Goethe. Už v roce 1928 doporučil slavný německý vulkanolog a 
paleontolog Hans Gottfried Reck urychlenou ochranu, aby nedocházelo k těžbě sopečného 
materiálu pro místní potřebu. Těžba však pokračovala a teprve po geologickém průzkumu v 
roce 1957 byl formulován návrh na ochranu. Jde o nejmladší známou sopku v ČR (spolu s 
Komorní hůrkou) se stářím zhruba 519 (jinde uváděno 430) tisíc let. Podle nejnovějších 
zkoumání by měla být Železná hůrka stará 150 až 400 tisíc let. Přesnější určení stáří sopky, i 
při využití moderních metod, je ztíženo tím, že nelze získat nekontaminovaný vzorek 
sopečného materiálu k určení stáří. Při sopečných erupcích totiž magma a horké páry napřed 
rozdrtily a pak přibraly úlomky podložních hornin, případně je v sobě rozpustily. Podložní 
horniny jsou mnohem starší, konkrétně se jedná krystalinické horniny staré přibližně 350 
miliónů let, a tak i jejich malé množství v analyzovaném sopečném materiálu ovlivňuje 
výsledky měření. Podíl na geologické stavbě měly nejméně dva sopečné výbuchy. Přibližně 
15 m mocné polohy pyroklastických hornin vytvořila erupce strombolského typu, na kterých 
leží později vyvržené tufy erupcí havajského typu. V tufech se nacházejí poměrně velké 
sopečné pumy. Koncem 20. století byla v terénu u Mýtiny, necelé dva kilometry od Železné 
hůrky, nalezena trychtýřovitá propadlina, která naznačovala, že se může jednat o maarový 
kráter. Že se jedná o pozůstatek sopky, prokázal jak geofyzikální průzkum prováděný v letech 
2006 až 2008, tak i vrtná jádra z vrtu (vrtný průzkum v roce 2007). Maar u Mýtiny je tak 
zatím jediným kvartérním maarem ve Střední Evropě, nacházejícím se východně od klasické 
maarové oblasti Eifel v Německu a severně od Alp. Od autobusové zastávky Lipová, Mýtina 
je Železná hůrka vzdálena asi 1,5 km po místní komunikaci, která vede přes hranici do 
německé obce Neualbenreuth. Po této silničce vede závěrečný úsek cyklotrasy č. 2129 a 



zároveň i úsek evropské cyklotrasy EV 13 - Stezky Železné opony, která patří mezi dálkové 
trasy v rámci sítě EuroVelo. 

 

- vesnický Skanzen Doubrava 18 km, působivá vesnička ležící jihovýchodně od Chebu. Díky 
mimořádně zachovalé výstavbě, jež představuje ukázkový příklad západočeského hrázděného 
domu chebského okruhu, byla Doubrava roku 1995 prohlášena za vesnickou památkovou 
rezervaci. Uvnitř domu z roku 1751 je dnes zřízeno muzeum s expozicí zemědělského nářadí, 
nástrojů a nábytku z 18. - 20. století. Mimo to je tu k vidění stálá prodejní výstava obrazů, 
keramiky a dřevořezeb, příležitostně se také v areálu pořádají koncerty a divadelní 
představení, muzeum otevřeno v letní sezoně, obec jako skanzen volně dostupná. 

 



- hrázděný statek Milíkov 20 km, jde především o budovu statku č.p. 18, jehož nejstarší část – 
stodola – pochází z konce 18. století. V současné době je v hrázděném statku zřízené muzeum 
v přírodě. Návštěvníci si mohou prohlédnout postupně utvářený celek interiérového vybavení, 
domácího náčiní i řemeslnického a zemědělského nářadí. 

 

- lázně Kynžvart 30 km (+ přístupný zámek  Kynžvart + zřícenina hradu v kopci nad tím 
dobře značená po turistické trase). Město Lázně Kynžvart je jedním z pěti významných 
lázeňských center Karlovarského kraje. Areál Léčebných lázní Lázně Kynžvart leží na 
jihozápadním svahu Slavkovského lesa v nadmořské výšce 730 m. 

Zámek Kynžvart, ve stylu vídeňského klasicismu, pozornost návštěvníků přitahují zejména 
sbírky bývalého rakouského kancléře Metternicha. Můžete navštívit kancléřovu knihovnu, 
pracovnu s rozkládacím stolem, kuřácký salón se čtyřmi cennými oltářními obrazy, zámeckou 
zbrojnici nebo kapli. Jednou z největších zajímavostí zámku je slavný kabinet kuriozit s 
egyptskými mumiemi, hřebenem Marie Terezie, psacím stolem Alexandra Dumase a dalšími 
zajímavostmi, vstup do zámku za poplatek od února do listopadu (mimo hlavní sezonu pouze 
některé dny). Zámek je obklopen anglickým přírodním parkem o rozloze 300 ha. V parku se 
nachází 10 rybníků a mnoho drobnějších slohových staveb, památníků a také lesní kaple, 
vytvářejících pozoruhodný celek. Na park plynule navazuje 18 jamkové golfové hřiště. 



 

Zřícenina hradu Kynžvart, nedaleko  zámku Kynžvart kancléře Metternicha stával kdysi 
významný hrad, jeden z nejvýše položených na území České republiky (827 m n. m.). Vznikl 
jako královská pohraniční pevnost ve 13. století pod názven Königswart (Králova stráž). 
Majitelé se v hradu často střídali, ve 14. století sloužil i jako sídlo loupežníků. Posledními 
majiteli byli Metternichové, kteří jej po útoku švédských vojsk už neobnovili a jeho ruiny 
použili jako materiál na stavbu zámku Kynžvart. Dnes jsou na jeho místě patrné zbytky 
hradeb, příkop a základy hospodářských budov. Ke zřícenině hradu Kynžvart si můžete udělat 
hezký výlet z městečka Lázně Kynžvart po značené cestě, místo volně přístupné, cestou 
nádherné výhledy. 

 

 



- vrh Lesný 30 km - nejvyšším bod Slavkovského lesa 983 m n.m., nejvyšší hora 
Slavkovského lesa. Nachází se v okrsku Kynžvartské vrchoviny a je zároveň nejvyšším 
bodem v okrese Cheb. Leží poblíž Lazů, místní části obce Lázně Kynžvart. Jeho nadmořská 
výška je 983 metrů. Dřívější názvy hory jsou Špičák a Judenhau, název Lesný byl zaveden v 
roce 1946. Vrcholové partie patří k místům s nejnižší průměrnou roční teplotou ve 
Slavkovském lese, kolem 5 °C a s nejvyšším ročním srážkovým úhrnem – více než 900 mm. 
Na vrchol vede široký průsek převážně smrkovým lesem. Vrcholem prochází také hranice 
CHKO Slavkovský les. Na vrcholu stávala dřevěná vojenská pozorovatelna, která byla v 80. 
letech 20. století zbořena a odstraněna. Rozhled z vrcholu je vlivem zalesnění pouze jižním a 
západním směrem, je vidět vrch Dyleň v Českém lese a malá část Smrčin. Přibližně 1 km 
dlouhá přístupová trasa na vrchol vede od silnice Lazy – Lázně Kynžvart po modré turistické 
stezce z Vysokého sedla. U vrcholové kóty stojí na malé loučce dřevěný odpočinkový altán. 

- Kladská 33 km - krásná přír.rezervace s rašeliništi, jedna z nejstarších a největších 
přírodních rezervací na Karlovarsku a nejcennější část CHKO Slavkovský les. Kladská 
rašeliniště jsou ojedinělým souborem horských vrchovištních rašelinišť v nadmořských 
výškách od 800 do 930 m, o celkové rozloze téměř 300 ha. Na rašeliništích najdete 
charakterické druhy rostlin a živočichů, které se přizpůsobily zdejšímu kyselému prostředí a 
málo výživné půdě. Kromě smrku ztepilého tu můžete najít i zakrslé dřeviny jako borovici 
blatku, borovici kleč nebo břízu pýřitou. Z keřů se zde daří borůvce bažinné nebo klikvě 
žoraviné. Z bylin můžeme jmenovat masožravky jako je tučnice obecná a rosnatka 
okrouhlolistá. Ohrožené druhy zvířat tu zastupují třeba vzácný tetřev hlušec nebo čáp černý. 
Běžná je tu například zmije obecná či skokan hnědý. Částí rezervace můžete projít třeba díky 
naučné stezce Kladská, která vede částí rezervace Tajga po můstkových chodníčcích. 

 

 

 

 



- Mariánské lázně se zpívající fontánou 37 km,  

 

 

- v Něm. skalní útvar Kiebitzstein (Čejčí kámen) 38 km + dále po značené turistické trase 
volně přístupná rozsáhlá zřícenina Weißenstein (Bílý kámen), nachází se nedaleko silnice z 
Marktretwitz do Weidenu v Bavorsku po značené turist.trase. U zříceniny info-tabule 
s podrobnou historií a dobovými fotografiemi. První zmíňky o tomto poetickém hradu z r. 
1279, kdy jej vlastnil Wollf z Weissensteinu. Dalších několik-set let potom ve vlastnictví 
významného rodu Nothaftů, který měl rozsáhlá panství i na území Čech. Později prošel 
různými přestavbami, v 17.století některými prameny uváděn jako zámek. V pozdějších 
letech začaly budovy hradu chátrat až z něho zbyly jen zbytky obvodových zdí a pobořená 
věž. V r.1997 proběhla sanace rozpadlého zdiva a odkrytí rozvalených zdí. Poté následovala 
dostavba některých pobořených částí hradu za pomoci původní techniky. Vše bylo 
financováno z darů a také za přispění členů rodu Nothaftů a současného majitele Eberharda 
von Gemmingen. V současnosti je hrad volně přístupný, z její věže a vyvýšených míst 
nádherný a daleký výhled. U hradu se nachází dřevěná plošina, kde se občas konají divadelní 
představení, nebo taneční zábavy.  

 

 



Nedaleko hradu /cca600m/je lesní kaple a asi po dvoukilometrovém stoupání je krásná 
dřevěná rozhledna Platte na stejnojmenném vrcholu (946 m.n.m.) s fenomenálním výhledem, 
celoročně volně přístupná. Cestou od Lesní kaple k ní místní archeologická naleziště. 

  

 - kouzelná netypická rozhledna Krásenský vrch 38 km, pozoruhodná rozhlednová rarita, 
která se pyšní unikátním spirálovitým vnějším schodištěm, které čítá 120 schodů. Zatímco 
dolní podstava věže je 11 metrů široká, vyhlídková terasa nacházející se 25 metrů nad zemí 
má v průměru 4,2 metrů. Síla zdiva u základů dosahuje 2,5 metrů. V poválečných letech 
začala rozhledna na Krásenském vrchu chátrat. Částečných oprav se dočkala v roce 1980, ale 
kompletní rekonstrukce proběhla až v roce 1996. Od té doby opět plně slouží turistům, je 
volně přístupná.  

 



Cestou do Krásna – bývalý důl Jeroným – nově otevřený na prohlídky, parkoviště přímo u 
něj. Historický důl Jeroným, ve kterém se těžily převážně cínové rudy, je významnou 
hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v 15. a 16. století a pro svou autenticitu a 
rozsah patří mezi nejvýznamnější hornické památky střední Evropy. V centrální části ložiska 
se nacházejí nádherné komory ze 16. století, odpočívadla a výstupky. V chodbách je také 
dosud patrný způsob práce želízkem a mlátkem či stopy po sázení ohněm. Celý důl Jeroným 
byl v roce 1998 prohlášen Národní kulturní památkou a od té doby v něm probíhají záchranné 
práce. Návštěvníci jsou na místě vybaveni přilbou a světlem. Je nutné mít pevnou obuv. 
Počítejte s jejím částečným zašpiněním. Zájemcům lze zapůjčit plášťě. Přesto může dojít k 
částečnému ušpinění Vašeho oblečení. Doporučuje se mít na sobě teplé oblečení (minimálně 
bundu, mikinu) - v dole je stálá teplota ca 8 stupňů Celsia. Maximální počet osob ve skupině 
je 10.  Doporučuje se, hlavně v případě větší skupiny a o víkendech si termín zablokovat na 
kontaktním tel.čísle. Důl je přístupný za poplatek od května do pol.října, pro návštěvníky s 
dobrou fyzickou kondicí a pro děti od 6 let. 

 

- skalní labyrint Luisenburg v Něm. 38 km s největším přírodním amfiteátrem dosud aktivně 
v letní sezoně využívaným pro divadlo/koncerty, jde o největší evropský sklalní labyrint a 
národní geotop. Obrovské skalní bloky ohraničené jeskyněmi a soutěskami tvoří jedinečnou 
přírodní kulisu uprostřed pohoří Smrčin. Toto místo fascinovalo již odjakživa, kdysi se lidé 
obávali tohoto moře skal a pohlíželi na něj se strachem a hrůzou, dnes se návštěvníci těší této 
jedinečné přírodní podívané. Vydejte se po stopách královny Luisy, protáhněte se úzkými 
soutěskami a nechte se upoutat více než 300 milionů let starými žulovými sklalními 
formacemi. K pozastavení a k zážitkům Vás zvou četná odpočívadla a vyhlídková místa. 
Záměrně zbudovaná okružní stezka Vám ukáže zvláštnost a jedinečnost této přírodní 
podívané, na jejíž tvorbě se stejnou měrou podíleli člověk a příroda. Přístupné za poplatek od 
října do listopadu (záleží na aktuálním počasí, za mokra pro příliš kluzké cestičky uzavřeno). 



 

- hrad Loket 40 km, vznik již začátkem 13. století. Gotický hrad Loket byl po staletí 
významným strategickým místem. Z původních románských staveb se zachovala zejména 
mimořádně cenná rotunda, základy hradní věže a základy severního paláce. Současná podoba 
hradu byla dána zhruba rozsáhlou obnovou za vlády Václava IV., z které pochází např. tzv. 
markrabský dům. Další přestavby se uskutečnily v 2. polovině 15. století a dotkly se hlavně 
jižního paláce, kde vznikl za vlády Šliků reprezentační sál a tzv. šlikovský archiv, který byl 
vestavěn ve východním paláci. Nepříznivá byla přestavba hradu pro účely věznice, která se 
uskutečnila počátkem 19. století – většina budov byla snížena o jedno patro a zcela byla 
zbořena jedna z nejstarších částí – tzv. skalní světnice. Hrad Loket nabízí mnoho zajímavého. 
K těm nejoblíbenějším částem expozice patří hradní vězení s autentickou výstavou útrpného 
práva, muzeum zbraní a výstava porcelánu. Hrad je také opředen několika legendami, 
například o vládci Loketských skal, kamenů a podsvětí Gottstainovi, zakletém purkrabím 
nebo drakovi v hradní věži. Hrad otevřený celoročně, za poplatek, prochází se samostatně 
vlastním tempem za pomoci průvodního plánku s popsanou historií, v některé hodiny možné 
s průvodcem.

 



- pramen Ohře v Něm. 45 km, naleznete v nadmořské výšce 752 m n.m. na severozápadním 
úbočí hory Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny, místo v mapách označeno jako 
Weißenstadter Forst-Süd (Zemský okres Wunsiedel i. Fichtelgebirge). Vlastní pramen se 
nachází v kruhové míse z 12 kamenů, na kterých jsou vytesána jména měst, kterými řeka 
protéká. Řeka Ohře v Něm.označována jako Eger, totožně s něm.názvem pro město Cheb. 

 

 

V blízkém i širším okolí zajímavostí samozřejmě naleznete mnohem více, nebojte se nás 
zeptat a rádi Vám poradíme vhodnou procházku, tůru, nebo cyklotrasu za různými cíli.  

V případě nepříznivého počasí dostatečný program nabídne místní lázeňský program s mnoha 
koncerty a tanečními večery rovněž ve všední dny, přednáškami a kulturními akcemi, event. 
muzea se zajímavými sbírkami zde v lázních, nebo v blízkém Chebu, relax v místním 
aquaparku, samozřejmostí je několikanásobné sportovní vyžití jako bowling, minigolf, 
projíždky na koních, kanoích nebo raftech po Ohři, event. také paintbalové přírodní areály, to 
vše přímo v místě nebo velmi blízkém okolí. 

V sezoně velmi příznivé podmínky ke sběru hub. 

-- 

Zajímavá videa o Chebsku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7anftdVBvvE&feature=em-upload_owner 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WkMtvbeEhWA 

 -- 

Golf nebo Minigolf po okolí: 

Minigolf Františkovy Lázně 

Minigolf Cheb 

Hazlov 

Luby 



Minigolf Aš 

Kynžvart 

Mariánské Lázně 

-- 

Některé cyklotrasy/cyklovýlety po okolí: 

http://www.tic.mestocheb.cz/cyklotrasy/ds-28971/archiv=0&p1=31832 

http://www.tic.mestocheb.cz/cyklovylety/ds-28972/archiv=0&p1=31832 

http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/paterni-cyklostezka-podel-ohre 

http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/cyklotrasy-cheb-a-okoli-chebsko 

 


