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 Úvod 

 V prvním dílu turistického průvodce Zajímavosti z českých hradů a zámků 
jsem vám nabídl 21 rodinných výletů ve Středočeském kraji, Praze a Jihočeském 
kraji. V tomto druhém dílu se opět můžete vydat na 21 rodinných výletů, tentokrát 
do Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Zase se dozvíte mnoho 
zajímavostí z našich hradů a zámků, navštívíte další turistické cíle, turistické 
atraktivity a krásnou přírodu. 

 Tak například můžete navštívit hrad Přimdu, Radyni, Kašperk, Rábí, Loket, 
Švihov, Budyni nad Ohří a mnoho dalších. Z krásných zámků, které dle tohoto 
turistického průvodce můžete navštívit, zde uvedu alespoň zámek Nebílovy, Kozel, 
Manětín, Kynžvart, Klášterec nad Ohří, Krásný Dvůr, Libochovice a Ploskovice. 

 Jsou zde popsány taky zajímavé expozice pro děti například v Kašperských 
Horách, Domažlicích, Železné Rudě, Bečově nad Teplou, na hradě Lokti a Radyni, 
na zámku v Klášterci nad Ohří nebo v přírodní rezervaci S00S. 

 V horkých letních dnech se budete chtít věnovat rovněž vodním radovánkám a 
tak u některých turistických cílů jsou uvedeny akvaparky a plavecké areály a letní a 
přírodní koupaliště. Můžete rovněž poznávat krásnou přírodu Šumavy, Českého 
lesa, Slavkovského lesa, Krušných Hor Doupovských hor a Českého středohoří. 
Tak se tedy vydejte na české hrady a zámky a za krásnou českou přírodou.  

 

 Jiří Glet 
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 1. Pověst o hradu P řimdě 
 

    
 

 Románský hrad Přimda, který patří k našim nejstarším hradům, se vypíná 
na vrchu Přimda 848 m.n. m. v Českém lese. K jeho vzniku se váže tato pěkná 
pověst: 

 Před mnoha a mnoha lety měl jeden německý císař krásnou dceru. 
K princezně zahořel láskou jeden z dvořanů a ta jeho lásku opětovala. Mladý 
dvořan však byl pouhým hrabětem a bylo zřejmé, že by císař k takovému sňatku 
nedal povolení. Mladý pár tedy uzavřel tajný sňatek a hrabě nechal jen v těžko 
přístupných hvozdech Českého lesa postavit hrad. Čeládku, která hrad vystavěla, 
dal hrabě zahubit, aby nevyzradila polohu hradu. Na hradě pak žili mladí manželé 
pouze s několika sloužícími.  

 Za několik let byl císař na lovu v Bavorském lese, zabloudil a dostal se až 
k hradu v Českém lese. Manželé císaře sice nepoznali, avšak císař poznal svoji 
dceru a hraběte. Na hradě pobyl několik dní, a když zjistil jak veliká je láska 
manželského páru, všechno jim odpustil, dal se poznat a manželé se vrátili 
na císařský dvůr. Hrad pak zůstal opuštěn. 

 Jako u mnoha pověstí i na této pověsti je zrníčko pravdy. Kronikář Kosmas 
uvádí, že v roce 1121 nějaký německý šlechtic na českém území postavil hrad. To 
se samozřejmě nelíbilo přemyslovskému knížeti Vladislavu I., který hrad dobyl 
a posádku chtěl zahubit. Nakonec však německou posádku dal pouze vyhnat, hrad 
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opravil a dosadil na něj českou posádku.  

 Přimda patřila ve 12. až 14. století mezi nejvýznamnější české královské 
hrady. Zde byl taky vězněn přemyslovský kníže Soběslav II., nebo pozdější král 
Přemysl Otakar II. Hrad byl ve středověku rovněž sídlem loupežníků. 

 Na konci 16. století jeho význam upadl a Přimda se postupně stala zříceninou. 
Z románského hradu se zachoval zbytek mohutné, obytné, hranolové věže, část 
bašty a zbytek opevnění. Kolem této zříceniny hradu se na ploše 32 ha rozkládá 
stejnojmenná rezervace Přimda. Je to smíšený pralesovitý porost s převahou 
buků, klenů a javorů. 

 Přimda, byla původně celní osada, která se vyvinula z podhradí hradu Přimda. 
Ležela na jedné z nejvýznamnějších obchodních cest, takzvané Norimberské 
stezce. V roce 1331 byla Přimda českým králem Janem Lucemburským povýšena 
na město. 

 V městečku Přimda, na náměstí stojí vzácný románský kostel sv. Jiří, ve 
kterém na konci 19. století působil jako kněz spisovatel a národopisec Jindřich 
Šimon Baar. Před kostelem najdete sochu sv. Jana Nepomuckého. 

 V městečku se taky nachází krytý plavecký areál s plaveckým bazénem, 
tobogánem, dětským brouzdalištěm, dětskou skluzavkou, vířivkou a občerstvením. 
Průmyslová výroba se v městečku nerozvinula. Díky tomu se zde udrželo čisté 
prostředí a krásná příroda, vhodná k výletům, rekreaci a turistice. 
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Zámek Bor 

    
 

Můžete si taky udělat pěkný výlet na zámek Bor, který stojí přibližně 7 km 
severovýchodně od Přimdy. U osady Muckov vás dozajista zaujme Muckovská 
alej. Cestu lemuje více než 130 starých jírovců maďalů neboli kaštanů a více než 
20 dubů letních. 

V Boru stál středověký vodní hrad již v polovině 13. století. Zdejší panství bylo 
ve vlastnictví starobylého českého šlechtického rodu Švamberků od poloviny 
13. století až do poloviny 17. století. Počátkem 16. století byl hrad přestavěn 
v pozdně gotickém slohu a z této doby se zachovala typická válcová věž s vysokou 
cihelnou helmicí. V 19. století byl hrad přestavěn na novogotický zámek. Staré 
budovy byly ozdobeny množstvím cimbuří, věžiček a střílen. 

V zámecké kapli sv. Vavřince je pěkná renesanční výmalba. Ve Švamberském 
sále se nachází zbrojnošská síň s replikami dobových zbraní a zbroje, dobovým 
nábytkem, keramikou, sklem a cínovým nádobím. Na zámku si můžete taky 
prohlédnout galerii posledních majitelů šlechtického rodu Löwenstein – Werheim 
s ukázkou dobového mobiliáře. Ze zámecké věže je pěkný pohled na Český les. 
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Na zámek navazuje zámecký park s barokní loretou a Labutím rybníkem, 
kterému místní obyvatelé neřeknou jinak než Labuťák. V zámeckém parku rostou 
cenné dřeviny. 

 V městečku na náměstí Republiky stojí barokní kostel sv. Mikuláše 
s barokními nástěnnými malbami. Na tomto náměstí stojí taky hodnotné 
měšťanské domy a barokní radnice se sochou Panny Marie. 

 Pokud se vám zalíbila Muckovská alej, můžete ještě navštívit neméně krásnou 
Borskou alej. Při silnici do městečka Stráž stojí Borská alej, kterou tvoří více než 
stovka starých dubů letních. 

 

 

 2. Hrad Radyn ě a pov ěst o strašlivém 
Radoušovi 

 

V údolí řeky Úslavy leží původní Plzeň, dnešní městečko Starý Plzenec. Již v 8. 
století zde stávalo slovanské hradiště na Hůrce a od 10. století pak přemyslovské 
knížecí hradiště, které bylo centrem celého kraje. Křižovaly se zde obchodní cesty 
a tak se čile rozvíjel i život v podhradí. Ve Staré Plzni bylo již ve 13. století 8 
kostelů, z toho tři ve hradním areálu. 

 V roce 1295 však byla 9 km severozápadně od Staré Plzně založena Nová 
Plzeň, dnešní Plzeň. Význam Staré Plzně, která později dostala název Starý 
Plzenec, pomalu upadal, hradní stavby chátraly až v 18. století zcela zanikly a 
Starý Plzenec se stal městečkem. 

 Na levém břehu řeky Úslavy na Masarykově náměstí stojí pěkná radnice 
s věží z 19. století a gotický kostel sv. Jana Křtitele. Na tomto náměstí najdete taky 
barokní mariánský sloup a empírovou kašnu. 

 Na pravém břehu řeky Úslavy stojí rázovitá městská čtvrť Malá Strana. Na 
Malostranském náměstí najdete románský kostel Narození Panny Marie se 
vzácnými gotickými malbami. 

 Nad Malou Stranou se zdvíhá vrch Hůrka, na kterém stávalo slovanské 
hradiště a později přemyslovské hradiště s hradem Plzeň. Zachovaly se zde 
mohutné valy, příkopy a část hradeb. Stojí zde taky románská rotunda sv. Petra 
z druhé poloviny 10. století, která je nejstarší památkou tohoto druhu v Čechách. 
Najdete zde taky základy knížecího kostela sv. Vavřince a základy kostela sv. 
Kříže, přičemž oba kostely pocházely z 11. století. Na vrchu Hůrka na vás prostě 
dýchne historie, neboť se zde nacházejí památky z doby vzniku a formování 
českého státu. 
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Hrad Radyn ě 
  

 
 

Jen 2 km jižně od městečka Starého Plzence se zdvíhá strmý kopec Radyně 
569 m. n. m. Na jeho vrcholu stojí udržovaná zřícenina gotického hradu Radyně, 
která tvoří známou dominantu celého Plzeňska. 

Hrad nechal ve 14. století postavit císař Karel IV. Tento hrad plnil svou 
pevnostní funkci do konce 15. století a pak byl využíván jako lovecké sídlo. 
V polovině16. století však již nebyl obýván a postupně se stal zříceninou. Hrad byl 
nákladně opraven v sedmdesátých letech 20. století.  

Můžete si prohlédnout hradní nádvoří, erby držitelů hradu a fotografie zdejších 
archeologických nálezů. Rodiny s dětmi dozajista ocení, že v hradní věži byla 
zřízena pohádková expozice s tajemnými bytostmi z pověstí o hradu. Z hradní 
věže je jedinečný pohled na Plzeň a je taky možno dohlédnout až k hradu Přimda 
v Českém lese a na Šumavu. 

 K hradu se váže tato pověst: Před dávnými lety na hradě Radyni sídlil strašlivý 
zeman Radouš. Měl netopýří uši a místo zubů kančí kly. Poněvadž však vlastnil 
truhlice plné zlaťáků, tak si i v temném středověku dokázal najít ženu. Jakmile však 
spatřil v kolébce ošklivé dítě s netopýříma ušima, zabil dítě i manželku a vydal se 
hledat zase novou ženu. Tak celkem zamordoval všech svých šest manželek a to 
i s dětmi. 


