
 

 

1 

1 

Volduchy – Plasy – Mariánský Týnec – Hubenov – Manětín – Rabštejn n. S. – Chyše - Libině 

Hromnické jezírko (1) Přírodní památka. Hloubka jezera dosahuje 18 metrů a vzniklo v místě bývalé těžby 
břidlice. Hromnické jezírko se vyznačuje neobvykle načervenalou barvou, kterou způsobují sloučeniny železa. 
Voda v jezírku je slabým roztokem kyseliny sírové, proto zde nenajdeme žádné živočichy. 
Plasy  
Cisterciácký klášter (11)  První panovnický cisterciácký klášter v Čechách, zal. přemyslovským knížetem 
Vladislavem II. 1144. Mniši byli dobrými hospodáři . Již ve 14. století vlastnil klášter 70 vesnic. 
Roku 1421 byl klášter vypálen, komunita rozptýlena, hospodářská doména rozchvácena a postupná konfiskace 
statků zmenšila plaské panství na minimum. 
Během let 1661 až 1785 bylo opatství velkolepě barokně přestavováno podle ideí a plánů Jean Baptiste 
Matheye, Jana Blažeje Santiniho Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Jan Blažej Santini Aichel 
monumentální architekturu konventu doplnil ještě dokonaleji zvládnutý podzemní vodní systém stavby důležitý 
kvůli bažinaté půdě v meandru řeky Střely. Samotnou konventní budovu po Santniho smrti dokončoval Kilián 
Ignác Dientzenhoffer.  
Roku 1785 byl klášter zrušen, aby se o čtyřicet let později stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří 
si zde zřídili rodovou hrobku. 
Prelatura Plasy  Rezidence opata v barokním slohu, někdy zvaná jako zámek, realizoval v letech 1698-1701 P. 
I. Bayer podle návrhu J. B. Matheye. Po zrušení řádu v roce 1785 zakoupil celé panství roku 1824 tehdejší 
kancléř K. W. L. P. Metternich, který provedl poslední stavební úpravy. 
Základy konventu Výjimečností plaského vodního systému je dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli 
bažinaté půdě zpevněno 5.100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve 
na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z 
několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu a to de facto zkamenělo. 
Varovný nápis “Aedificium hoc sine aquis ruet” (Bez vody budovám hrozí zemětřesení?) je odkazem generacím. 
I proto se dnes čtyřikrát denně pečlivě kontroluje výška, teplota a kvalita vody v základech ve dvou barokních 
bazénech uvnitř budovy samotné. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie  Románská bazilika byla postavena podle „zásad cisterciácké architektury“, je 
jediným takovýmto dochovaným kostelem v ČR. 
Královská kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény  Gotická kaple. Vysvěcena byla kolem roku 1265, za vlády 
Přemysla Otakara II., V 17. století, byla zastavěna do klášterní sýpky. Interiér kaple si zachoval takřka svou 
původní podobu, alespoň její spodní patro. 
Barokní sýpka  Postavena na konci 17. století Janem Baptistou Matheyem. Součástí sýpky je patrová gotická 
kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, 47 metrů vysoká věž a hodinový stroj z roku 1686. Pro získání 
správného času je třeba sečíst hodinový a minutový ciferník. 
Hrobka Metternichů  Původně gotický hřbitovní kostelík sv. Václava byl  r. 1690 přestavěn v barokním slohu.  
Po zrušení kláštera r. 1785 nechal kostel kancléř Metternich upravit ve slohu empírovém a v suterénu zřídit 
rodinnou hrobku. V ní jsou uloženy ostatky rodiny Metternichů včetně ostatků kancléře Václava Lothara 
Metternicha. 
Klášter Mariánská Týnice  Areál kláštera byl postaven v letech 1711-68. Návrh v raně barokním slohu vytvořil 
J. B. Santini. Dominantu tvoří kostel Zvěstování Panny Marie Celý areál doplňuje ambit zdobený freskami 
inspirované životem P. Marie a cisterciáckého řádu V současnosti se v prostorech kláštera nachází Muzeum a 
galerie severního Plzeňska 
Hubenov  - Barokní dvůr  (2) Barokní dvůr byl postaven pro cisterciácké opatství v Plasích v letech 1730-34 
podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho. Byl součástí soustavy samostatných zemědělských dvorců. 
Tvoří jej proti sobě v rozích stojící dvě patrové budovy, z nichž jedna budova byla obytná a druhá sloužila jako 
sýpka. Dvůr doplňují hospodářské budovy, v jeho středu stojí mléčnice. 
Po zrušení kláštera se areál stal soukromým majetkem. Na jeho současném špatném stavu se však nejvíce 
podepsalo hospodaření zemědělského družstva po roce 1945 
 

 
Manětín     
Zámek bývá označován jako perla baroka západních Čech. Vznikl přestavbou původní tvrze v 16. století. Dnešní 
ráz zámku v roce 1712 vtiskli Lažanští z Bukové. Autorem návrhu byl Giovani Santini. Po neklidném období 
třicetileté války došlo po roce 1670 ke stavebním úpravám. Dále následuje již vrcholně barokní přestavba, ke 
které došlo za Václava Josefa Lažanského po velkém požáru v roce 1712. Ten zachvátil celý střed města a 
postihl kostel sv. Jana Křtitele, přes polovinu měšťanských domů a zámek. 
Charakter náměstí se barokní přestavbou zcela změnil. Dosavadní svah byl uměle vyrovnán trojicí vysokých 
teras, ozdobených kašnami, galerií barokních soch, sousoší a váz.  
V Manětíně naleznete více než třicet barokních soch, které jsou soustředěny především na náměstí a na 
takzvané Vysoké cestě, vedoucí z centra města ke hřbitovnímu kostelu sv. Barbory. Většina těchto plastik 
pochází z dílny Josefa Herschera. 
Kostel sv. Jana Křtitele   Původně gotický kostel, v letech 1712–19 zbarokizován. Z jihu panská oratoř, která je 
přístupná ze zámku dlouhou krytou chodbou. Zařízení barokní. 
Informační centrum tel: 373 392 161, 373 392 160 neberou e-mail: info@manetin.cz 
Stvolny 
Usedlost. Patrové obytné stavení je kulturní památkou České republiky. Nad zděným přízemím je patro s 
dřevěnou pavláčkou a s dřevěnou lomenicí. Součástí památky je roubená stodola a otevřená kůlna. 
Kostel Narození Panny Marie  Zbudován na přelomu 13. a 14. stol. Obnoven po poškození za husitských válek 
a po požáru za třicetileté války. 
Rabštejn nad Střelou  (6) 
Klášter servitů  Barokní klášter s kostelem Panny Marie Sedmibolestné byl založen v roce 1672. Později přestal 
vyhovovat tehdejším potřebám řádu a tak v roce 1730 začala výstavba nového východního křídla. Původní 
konvent později zanikl. Po zrušení řádu v roce 1787 prostory využívala fara a škola, později hotel. Klášterní 
budova je nepřístupná, zřejmě prázdná. 
Kostel Panny Marie Sedmibolestné Postaven v r. 1767 jako součást komplexu servitského kláštera. Po zrušení 
kláštera a zboření staršího kostela sv. Matouše ustanoven farním kostelem. V interiéru původní varhany z r. 
1793. 
Zámek byl postaven v roce 1705 v barokním slohu jako náhradní sídlo v té době sešlého hradu. V současnosti je 
zámek a francouzský park opravován  
Zřícenina hradu Sychrov  Někteří autoři pokládají hrad Sychrov za samostatné sídlo, jiní za předsunuté 
opevnění rabštejnského hradu. Hrad byl vystavěn za vlády Karla IV. 
Zřícenina hradu Rabštejn nad Střelou   Ve 30. letech 14. století přestavěl Oldřich z Pluhu, oblíbenec krále Jana 
Lucemburského,  zpustlý hrádek na významné šlechtické sídlo. Později se hrad stal majetkem krále Karla IV., s 
nímž se Oldřichovi synové znepřátelili, byli vojensky poraženi a donuceni strategicky významné sídlo prodat 
panovníkovi. Karel IV. zde pak s často pobýval a výnosy z hradu daroval své manželce Elišce Pomořanské. 
Václav IV. hrad zastavil a ten pak často střídal feudální majitele. V hradním areálu stojí od roku 1609 klášter 
servitů a od roku 1705 barokní zámek. 
Loreta   Jedna z nejmenších loretánských kaplí v Čechách. Založena byla roku 1671 Šebastiánem z Poettingu. 
Vnitřní zařízení kaple pochází z konce 17. a počátku 19. století. 
Židovský hřbitov   První židovské rodiny přišly do Rabštejna už v 17. století. Židovská komunita zde nebyla 
nikdy velká. 
Roubené stavení U Lišáka   Dřevěná roubená stavba na pravém břehu říčky Střely (č-p. 78)  je postavena na 
vysoké podezdívce, která mlýn chránila proti velké vodě a ledovým krám. Obilí se z vozů pouštělo do vlastní 
mlýnice skluzem. Mlýn sloužil i jako krojírna šindelů. 
 
 
 

mailto:info@manetin.cz


 

 

2 

2 

Chyše 
Zámek Nejprve byl gotickým hradem, později renesančním a barokním zámkem. Naposledy svou podobu změnil 
v polovině 19. století, kdy proběhla přestavba ve stylu anglické gotiky. Tou nejvzácnější památkou je nástropní 
olejomalba z roku 1699 od největšího mistra českého baroka, Petra Brandla. 
Kostel Povýšení svatého Kříže (nebo též Zvěstování Panny Marie) Původně gotický klášterní kostel z konce 
15. stol. raně barokně upraven v 2. polovině 17. století, v současnosti je nevyužíván. Ve věži jsou zavěšeny dva 
vzácné zvony z let 1520 a 1572. 
V roce 1970 byl kostel v tak dezolátním stavu, že ze strany církve a obce bylo zažádáno o schválení demolice 
kostela. Odpověď z památkového úřadu však byla jednoznačná. Za žádnou cenu nesmělo dojít k zbourání tak 
významné památky. Následně bylo doporučeno urychlené provedení oprav, a to zejména střechy. V blízké době 
nejsou plánovány žádné opravy, a to hlavně z důvodu nedostatku financí na řádnou rekonstrukci. 
Kostel Jména Panny Marie  Původně gotický klášterní kostel z konce 15. stol. V 17. a 18. stol. barokně 
upraven. S hranolovitou věží v západním průčelí 
Libyně - Vitrážové muzeum, kostel sv. Jiljí,  otevřeno v sobotu od 13:00. Jinak klíče ve vitrážnické dílně v 
Lubenci, Chýšská 109, 603 818 185, https://vitraze.skloart.cz/  nebo v prodejně, půjčit si za dvacetikorunu(!) klíč 
Ukázky vitráží: https://vitraze.skloart.cz/top Domluveno út. 16 h. 

 

Doprava 
Praha – Rokycany: 7:13-8:27, 8:13-9:27 Rokycany – Osek: 5 km – Sraz s lidmi z kempu ATC 
Blatno u Jesenice - Rakovník - Beroun - Praha:  18:13-20:51,  

Ubytování 
Voloduchy  Kemp ATC Habr –777 544 866, veselyhabr@email.cz,  www.veselyhabr.cz 
Plasy, Pizzeria Na Barrandově,  Hutní 395  606 155 046  maur.69@seznam.cz, volat po 24.5. 
Kralovice, Sportkemp  - Mariánský Týnec 737 753 413   sportkemp@seznam.cz   www.sportkemp.wz.cz 
chatka: 4 os., 80Kč/s.,  60 Kč Povlečení  
Kralovice, Penzion Na Výsluní  723 846 225   dolezalova.penzion@seznam.cz  www.penzionnavysluni.wz.cz 

Trasa 
Volduchy - Chrást – Hromnice (25 km, +340 m) - Obora -  Plasy (12 km, +220 m)  (37 km, +560 m)  
Plasy – Kopidlo – Výrov - Mariánský Týnec (14 km, +270 m)   Plasy – CS Baroko – M. Týnec (10 km, +210 m) 
M. Týnec – Hubenov a zpět (7 km, *50 m)     1. den (58 km, +880 m) 
Mar. Týnec – CS Baroko – Mladotice -- Manětín (22 km, +300 m)  -- Stvolny – Rabštejn n.S. (9 km, +140 m)   
Nový Dvůr – – Viklan a zpět 5 km, +40 m)  --  Chyše  (13 km, +220 m)  
--  Lubenec – Libině (6:30) -- Blatno (19 km, +220 m)     nebo -- Tis u Blatna – Blatno (13 km, +190 m) 
       2. den (63 km, +850 m)    
Blatno u Jesenice - Rakovník - Beroun - Praha:  18:13-20:51,  
Plasy – Kopidlo – Kozojedy - Zavadilka (19 km, +360 m)   Zavadilka - Kozojedy - Mar. Týnec (17 km, +310 m) 
Zavadilka – Libštejn – Zavadilka (3 km, +100 m) Volduchy – Libštejn - M. Týnec  (76 km, +1330 m) 
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Povodí Střely – Program CK 

1. den odjezd z Prahy (další nástupní místo Beroun) směr severozápadní Čechy, první zastávkou bude 
PP Hromnické jezírko (1) - z vyhlídky spatříme hnědočervené jezírko, které vzniklo zatopením lomu po těžbě 
vitriolové břidlice. 
Seznámíme se s několika skvosty výjimečného stavitele Jana Blažeje Santini Aichela, a to nejen s těmi turisty 
již objevenými, barokní hospodářský dvůr  Hubenov (2) v případě zájmu zámecký dvůr Kalec (3) (další dílo 
JBS), Mladotice - kaple Jména Panny Marie, (4) první stavba tohoto architekta na území České republiky 
(1708-10),  
Přírodní park Horní Střela, (5) Rabštejn nad Střelou (6) - údajně nejmenší historické město na světě, okružní 
naučná stezka, kamenný most ze 14. století (druhý nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách), Hraběcí 
vyhlídka,  židovský hřbitov, zámek, barokní klášter servitů, četnická stanice, poutní kostel, odjezd do ubytování - 
Pivovarský dvůr Plasy 
2. den odjezd na sever do obce Chyše (7) - navštívíme místní zámek, šlechtické sídlo ve stylu anglické gotiky, 
jehož historie započala již ve 12. století,  oběd, prohlídka pivovaru, degustace místních speciálů, odpoledne 
odjezd do obce Lubenec (8) - exkurze do firmy Skolart manželů Jitky a Richarda Kantových, seznámení s 
postupy výroby vitrážových oken, historických replik, dozvíme se, co se skrývá pod názvem Tiffany technika, 
návštěva Muzea Vitráží v kostele sv. Jiljí v obci Lybině (9), regionální muzeum, Vochlická rozhledna, návrat do 
Plas 
3. den barokní zámek Manětín (10) - prohlídka interiérů, zahrady, sousoší Nejsvětější Trojice, alegorie ctností, 
okruh Manětínem, včetně tzv. Vysoké cesty se zastávkami u kostelů sv. Jan Křtitel a sv. Barbora, Luková - kostel 
sv. Jiří, tajemné místo se sádrovými duchy věřících, výstava soch Jana Hadravy,  
odpoledne první cisterciácký klášter v Čechách - Plasy (11) (zal. již roku 1144), konvent, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, ev. prohlídka podzemí a vodního systému. prohlídka Knížecího pivovaru Plasy, degustace 
místních vyhlášených speciálů (Vašnosta, Vidlák, Nachmelenec, Metternich, Císař pán aj.) 
4. den nedávno otevřený kaolinový důl v Nevřeni (12) - místo známé z pohádky Čertí Brko, pokračujeme do 
krajského města 
Plzně (13) - gotická katedrála sv. Bartoloměje, renesanční radnice, františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie a kaplí sv. Barbory, prohlídka Pivovarského muzea a historického podzemí, zřícenina hradu 
Radyně (14) - pův. královský hrad nechal postavit Karel IV (1356-61), výlet zakončíme ve Starém Plzenci (15) - 
výstup k  rotundě sv. Petra a Pavla (post. ve 2. pol. 10. stol.), návrat zpět do Prahy 
https://www.karavela.cz/trip/za-prirodou-a-pamatkami-povodi-strely-a-plzenska/  
Hromnické jezírko (1) Přírodní památka. Hloubka jezera dosahuje 18 metrů a vzniklo v místě bývalé těžby 
břidlice. Hromnické jezírko se vyznačuje neobvykle načervenalou barvou, kterou způsobují sloučeniny železa. 
Voda v jezírku je slabým roztokem kyseliny sírové, proto zde nenajdeme žádné živočichy. 
Hubenov  - Barokní dvůr  (2) Barokní dvůr byl postaven pro cisterciácké opatství v Plasích v letech 1730-34 
podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho. Byl součástí soustavy samostatných zemědělských dvorců. 
Tvoří jej proti sobě v rozích stojící dvě patrové budovy, z nichž jedna budova byla obytná a druhá sloužila jako 
sýpka. Dvůr doplňují hospodářské budovy, v jeho středu stojí mléčnice. 
Po zrušení kláštera se areál stal soukromým majetkem. Na jeho současném špatném stavu se však nejvíce 
podepsalo hospodaření zemědělského družstva po roce 1945. 
dvůr Kalec  (3)  Jedná se o jeden z trojice hospodářských dvorů založených opatem plaského Kláštera Evženem 
Tyttlem. Byl vystavěn v letech 1710-16 na místě bývalé tvrze. Dvůr v barokním stylu podle návrhu Jana Blažeje 
Santiniho.byl doplněn kaplí svaté Markéty. Na stěnách najdete dvoje sluneční hodiny a kamenný znak plaského 
kláštera. 
Ve 30. letech 20. století koupila dvůr rodina Brčkova, následně jim byl sebrán a zestátněn. Rodina jej získala zpět 
v restitucích. 
Mladotice - kaple Panny Marie  (4)  Nahradila zchátralou kapli sv. Kateřiny ze 16. stol. stojící na místě 
románské kaple sv. Hedviky (Hedissy). Vybudována podle návrhu J. B. Santiniho-Aichela v letech 1708-10. 
Stavba je protkána motivy šesticípé hvězdy a zastřešena tzv. vlašskou kupolí. V letech 2008-09 restaurována. 

Přírodní park Horní Střela  (5)  Tok Střely je zde silně meandrovitý a vytváří hluboký kaňon. Lokálně jsou stále 
zachovány původní listnaté dřeviny a reliktní bory. 
Přírodní památka U báby  Přírodní památka se skládá ze tří částí, které jsou od sebe vzdáleny maximálně 1,3 
km. V té severnější najdeme mimo jiné žulový kamenný blok nesoucí název Bába 50.0584375N, 13.3561439E 
balvan s názvem Dědek a asi 1,3 km na západ na nás čeká Viklan (16)  50.0583647N, 13.3378958E a Hřib 
50.0610642N, 13.3423614E 
Libyně - kostel sv. Jiljí, Vitrážové muzeum, otevřeno v sobotu od 13:00. Jinak klíče ve vitrážnické dílně v 
Lubenci, Chýšská 109, 603 818 185, https://vitraze.skloart.cz/  nebo v prodejně, půjčit si za dvacetikorunu(!) klíč 
a vyrazit. Po žluté značce procházka nějaké dva kilometry, autem vcukuletu. 
Libkovice Barokní sýpka, býv. tvrz  
 
Plzeňsko – Program CK 

Kaolínový důl v Nevřeni   Podzemní prostory kaolinového dolu Nevřeň jsou od 15.6.2019 přístupné veřejnosti. 
Kaolin se zde těžil na konci 19. století. S těžbou bylo započato kolem roku 1870. Vznikl zde impozantní 
podzemní prostor s labyrintem chodeb a sálů místy až 12 metrů vysokých. 
Hrad Radyně  Hrad byl postaven v letech 1356–1361 zřejmě podle plánu Michala Parléře a podle svého 
stavitele, krále Karla IV. byl pojmenován Karlskrone, tento název se však příliš neujal a hrad byl nazýván podle 
stejnojmenného vrchu, na němž stojí. Měl především zajišťovat bezpečnost obchodní stezky z Prahy do Řezna a 
Norimberka, hradní pan však byl nadán také právem hrdelním. Během staletí hrad mnohokrát změnil svého 
majitele. V roce 1920 ho od Adolfa Arnošta z Valdštejna koupil Starý Plzenec a do roku 1928 proběhla velká 
oprava hradu. 
Starý Plzenec  - Kostel sv. Jana Křtitele 
Tato církevní stavba vznikla patrně na počátku 11. stol. a je tedy po rotundě sv. Petra a Pavla a po kostele 
Narození Panny Marie na Malé Straně naším nejstarším kostelem. Jeho zakladatelem byl patrně přemyslovský 
kníže Jaromír, který byl údělným knížetem Plzeňského knížectví,  
Kostel prošel raně gotickou přestavbou, tvz. přemyslovskou gotikou z 2. pol. 13. stol. Na to ukazují zbytky tzv. 
vítězného oblouku i zbytky gotického řádkového zdiva.  
Dlouhé období chátrání nastalo za husitských válek. Situace se změnila teprve až v době pohusitské, kdy malý 
zemanský rod Kokořovců kupuje r. 1561 od Ferdinanda I. Starý Plzenec a stává se kolátorem (tj. patronem) 
tohoto kostela. Kokořovci pak kostel sv. Jana Křtitele fakticky zachraňují. Velice zchátralou stavbu, která již měla 
zřícené gotické klenby, nechali opatřit dřevěným plochým kazetovým stropem. V kněžišti nalevo od sloupu 
vítězného oblouku stojí náhrobek Bartoloměje Kokořovce s erbem z r. 1591. Iinstalovali překrásný rozvilinový 
barokní oltář sv. Anny se 14 pomocníky, podle stylu pocházejícíze 2. pol. 17. stol. Není vyloučeno, že pochází 
z kostela sv. Blažeje. Ze soch 14 pomocníků bylo v 70. létech 20. stol. 7 ukradeno,  
Starý Plzenec  - Rotunda sv. Petra a Pavla - národní kulturní památka 
Rotunda byla mnohokrát přestavována, zachovala si pouze původní tvar. Buď koncem 15. stol. nebo na počátku 
16. stol. se staticky narušené zdivo zřítilo.. Obrat nastává po roce 1561, kdy panství kupují Kokořovci z Kokořova 
Obnovují rotundu v původním tvaru.  
Roku 1785byla podle císařského nařízení zařazena mezi církevní stavby, určené ke zboření. Po dražbě v roce 
1788 však k tomu nedošlo. Byla totiž využita, protože se v té době začalo s opravami silnic v okolí, a k tomu bylo 
třeba nalámat kámen v místním kamenolomu. Rotunda se na léta 1790-1830 stala skladištěm střelného prachu.  
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https://www.karavela.cz/trip/za-prirodou-a-pamatkami-povodi-strely-a-plzenska/
https://vitraze.skloart.cz/
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