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Třetí největší kraj České republiky leží na jihozápadě České 
kotliny a je ideálním místem pro letní dovolenou díky své přírodní 
rozmanitosti – od horských pásem Šumavy a Českého lesa přes 
vrchoviny a pahorkatiny až po Plzeňskou pánev. Jste-li milovníky 
hlubokých hvozdů, tento kraj si zamilujete – lesy totiž pokrývají 
40 % jeho rozlohy. A když zatoužíte po kultuře, Plzeňský kraj 
má rozhodně co nabídnout. Na jeho území najdete nespočet 
historických památek, atrakcí pro rodiny i sportovního vyžití nejen 
pro pěší a cyklisty. Vaší pozornosti by neměla uniknout zejména 
oblast Chodska, kde dodnes přetrvávají staré lidové zvyky.  
Při výčtu zajímavostí nelze nezmínit centrum kraje – město Plzeň, 
kde se vaří ležák, který dal jméno celé pivní kategorii – pils.

PLZEŇSKÝ KRAJ



DOVOLENÁ PO ČESKU

3

SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Pěší turistika

Rozhledna Bolfánek (1)

v Chudenicích stojí na vrchu Žďáru. U vstupu do věže stojí kaplička, 
ze které můžete sestoupit po schodech až ke skále, na které je 
postavena. Kámen má údajně léčivé účinky. Jedna z pověstí praví,  
že pokud se prasklina v jeho hmotě zvětší natolik, že jím projde těhotná 
žena, otevře se cesta pro pekelné síly.

Příhraniční naučná stezka
vede z Rozvadova oblastí, která byla symbolem marné touhy 
Čechoslováků navštívit a poznat svět za železnou oponou.  
Na 12 kilometrů dlouhé cestě vás čeká celkem 11 zastavení,  
kde se dozvíte zajímavé informace z historie. 

Městské hradby Tachov, (2)

tvořící systém městského opevnění ze 14. století, patří 
k nejzachovalejším v Čechách. K místu se váže hrůzný příběh 
o dobývání města husity, kteří pronikli do města a v uličce, která dnes 
nese název Krvavá, popravili všechny tachovské muže. Ušetřeny byly 
jen ženy a děti.

Strašínská jeskyně (3)

o velikosti přibližně 200 metrů je jedinou větší přirozenou jeskyní 
v systému sušicko-strakonických vápenců. Jeskyni chybí krápníková 
výzdoba, její strop ale zdobí mísovité a hrncovité prohlubně. 
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http://www.chudenice.eu/chudenice/fr.asp?tab=snet&id=5738&burl=&pt=RE
http://www.rozvadov.cz/vitame-vas/turistika/naucne-stezky-rozvadov/prihranicni-naucna-stezka/
http://www.tachovsko.com/tachovske-mestske-hradby.html
http://www.strasin.cz/turistika-1/
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Cykloturistika

Bikepark Špičák (1)

v Železné Rudě potěší všechny milovníky rychlého sjezdu. Areál nabízí tratě 
různých obtížností, takže si na své přijdou pokročilí i začátečníci. Pokud jste 
si kolo nepřivezli, můžete si jej půjčit. Na vrcholek vás pohodlně dopraví 
sedačková lanovka. 

Cyklotrasa Rejštejn (2)

je středně náročná 50 kilometrů dlouhá stezka vedoucí ze Šumavy 
do Kubovy Hutě, která vede proti proudu řeky Otavy. 
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https://sumava.spicak.cz/cz/sekce/trate-78/
https://cestujnakole.cz/cs/cycling-routes/rejstejn-kubova-hut
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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V Techmanii (1)

v Plzni si konečně na vlastní kůži zkusíte, co je to škola hrou. Čekají 
vás stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, 
astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět 
filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. Součástí areálu je 
jediné 3D planetárium v Česku. 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně (2)

chová nejvíce živočišných druhů v České republice a jde o druhou 
nejstarší zoo u nás. Těšte se na volné výběhy tygrů, lvů, sněžných 
levhartů, ostrovy poloopic a opic. Zoo se může také pochlubit 
nejrozsáhlejším tuzemským výběhem hnědých medvědů. 

Air Park Zruč u Plzně (3)

láká na rozsáhlou soukromou sbírku letadel a vojenské techniky. 
Všechny exponáty si tu můžete pohlédnout pěkně zblízka a třeba si 
i sednout za knipl. 

KartArena v Plzni (4)

láká na adrenalin s vůní benzinu. Na všechny příznivce rychlé jízdy 
čeká 20 zatáček a tři varianty kryté motorkářské dráhy. 
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https://techmania.cz/cs/
https://www.zooplzen.cz/
http://airpark.wz.cz/?page_id=30&lang=cs
https://www.motokaryplzen.cz/cz/
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Západočeské muzeum v Plzni (1)

patří k největším muzejním ústavům České republiky. Najdete tu 
největší sbírku palných zbraní na světě a mnoho dalších zajímavých 
expozic. 

Divadlo J. K. Tyla (2)

je hlavním divadlem kraje a důležitým kulturním centrem města 
Plzně. V novorenesanční budově jsou tři scény, o které se dělí  
čtyři umělecké soubory.  

Galerie Klatovy Klenová (3)

se orientuje na české a zahraniční umění 20. století  
a patří k největším muzeím svého druhu u nás. To nejlepší  
z české i zahraniční tvorby můžete objevovat na několika 
zajímavých prohlídkových trasách.  

Archeopark Prášily (4)

se může pochlubit, mimo mnoha dalších zajímavostí, 
největší rekonstrukcí keltské vstupní brány ve střední Evropě. 
Na návštěvníky tu čeká také bohatý doprovodný program. 
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https://www.zcm.cz/
https://www.djkt.eu/
https://www.gkk.cz/cs/
https://www.archeoparkprasily.cz/
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Rotunda svatého Petra a Pavla (1)

ve Starém Plzenci byla postavena pravděpodobně již v 10. století  
a jde o jednu z našich nejstarších dochovaných církevních památek. 

Hrad Rabí (2)

je naše nejrozsáhlejší hradní zřícenina a národní kulturní památka.  
Pod místní hrušní přišel podle pověsti o své druhé oko husitský 
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Pro zájemce je připravena prohlídka 
hlubokých sklepení hradu. 

Státní hrad a zámek Horšovský Týn (3)

je cenný tím, že po renesanční přestavbě z 16. století nebyl později nijak 
zásadně upravován a je tak cenným dokladem tohoto architektonického 
slohu. Za návštěvu kromě několika prohlídkových okruhů stojí rozsáhlé 
historické sklepení vytesané ve skále. 

V Klatovských katakombách (4)

zažijete lehce mrazivou podívanou. Krypty pod kostelem 
Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce ukrývají  
celkem 30 mumifikovaných těl příslušníků jezuitského řádu. 
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https://www.staryplzenec.cz/
https://www.hrad-rabi.eu/cs
https://www.zamek-horsovskytyn.cz/cs
http://www.katakomby.cz/
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Hotely a penziony

Enjoy Inn (1)

v Plzni najdete v historickém centru města přímo u náměstí Republiky. 
Čeká na vás relax v sauně i při masáži a večer se můžete nechat 
upravit v hotelovém kadeřnictví, než vyrazíte do víru města. 

Na Zámku Hrádek u Sušice (2)

si budete připadat jako v pohádce. Jak už název napovídá, hotel 
sídlí v budově zámku ze 17. století, který je obklopen romantickou 
zahradou. V hotelu si můžete zaplavat v krytém bazénu, prohřát se 
v sauně nebo si za příplatek nechat namasírovat ztuhlé svaly. 

Hotel Grádl (3)

naleznete 1 kilometr od Železné Rudy, na klidném místě uprostřed 
krásné přírody šumavských lesů. Zaplavat si můžete ve venkovním 
bazénu se slanou vodou, zajít do hotelové restaurace s nabídkou 
klasické české kuchyně a později třeba navštívit nedaleké muzeum 
piva.

Hotel Zlatá Včela (4)

nabízí luxus a kvalitu za přijatelné ceny a nádherný výhled na starobylé 
centrum s podloubím, novorenesanční radnicí a Dolní bránou. Přímo 
vedle hotelu se tyčí dominanta města Domažlic, 56 metrů vysoká 
šikmá věž.
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https://www.booking.com/hotel/cz/enjoy-inn.cs.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALin972BcACAdICJDM3ODY1NzZjLTRlYWEtNGE5MS1hMDU3LTQ5NWIyZDFhODhmNNgCBuACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=4;hpos=4;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1591185387;srpvid=5a0853f5c96b0091;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cz/zamek-hradek.cs.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALin972BcACAdICJDM3ODY1NzZjLTRlYWEtNGE5MS1hMDU3LTQ5NWIyZDFhODhmNNgCBuACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=12;hpos=12;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1591185387;srpvid=5a0853f5c96b0091;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cz/grandl.cs.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALin972BcACAdICJDM3ODY1NzZjLTRlYWEtNGE5MS1hMDU3LTQ5NWIyZDFhODhmNNgCBuACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=53;hpos=3;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1591189428;srpvid=8c225bdab3ea0061;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cz/zlata-vcela.cs.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuALin972BcACAdICJDM3ODY1NzZjLTRlYWEtNGE5MS1hMDU3LTQ5NWIyZDFhODhmNNgCBuACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=102;hpos=27;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1591189836;srpvid=ae865ca65186013b;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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Hotely a penziony

Parkhotel Congress Center (1)

v Plzni je jedním z největších kongresových hotelů v České republice. 
Má vlastní restauraci, lobby bar, klub a zimní zahradu. Čeká tu na vás 
také několik venkovních teras, z nichž je výhled na venkovní bazén.

Hotel Annín (2)

V tomto wellness hotelu si vychutnáte krásy Šumavy v pohodlí 
prostorných a světlých pokojů. V okolí na vás čeká neporušená 
příroda Kašperských hor, křišťálově čistá řeka Otava, provoněné lesy 
a spousta možností, jak strávit volný čas.

Orea Resort Horizont (3)

je ideálním místem pro dovolenou se zaměřením na turistiku, 
cykloturistiku, nordic walking a další aktivity spojené s procházkami 
v přírodě. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Šumava v Železné 
Rudě na jižním svahu vrchu Pancíř pouhé 3 kilometry od Špičáku.

Rodinný Hotel U anděla Michaela (4)

se nachází v nadmořské výšce přes 800 metrů na okraji malé obce 
Javorná v krásném prostředí Šumavy nedaleko známého hradu 
Kašperk. Hotel se zaměřuje na rodiny, a to včetně pejsků, které vnímá 
jako jejich nedílné členy. 
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https://www.booking.com/hotel/cz/parkhotel-congress-center-plzen.cs.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIBVgDaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKt__T0BcACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D10;popular_activities%3D55;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587370172;srpvid=9163395d3d51006d;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/annin.cs.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIBVgDaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKt__T0BcACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=9;hpos=9;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D10;popular_activities%3D55;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587370172;srpvid=9163395d3d51006d;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/orea-wellness-horizont-zelezna-ruda.cs.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIBVgDaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKt__T0BcACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D10;popular_activities%3D55;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587370172;srpvid=9163395d3d51006d;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/u-andela-michaela.cs.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIBVgDaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKt__T0BcACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587363771;srpvid=eeb82cddcb3b0013;type=total;ucfs=1&
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Hotely a penziony

Orea Hotel Špičák (2)

Díky své jedinečné poloze nabízí krásný výhled na Špičák 
a nejvyšší horu Šumavy Velký Javor v nedalekém Bavorsku. 
Hotel je obklopen přírodou a je významnou křižovatkou 
turistických cest, cyklotras a běžeckých tras. Proto je 
vyhledávaným místem milovníků přírody a aktivního 
odpočinku.

Hotel Continental (1)

patří mezi nejstarší hotely v Plzni a okouzlí vás užasnou 
prvorepublikovou atmosférou, milým personálem i příjemným 
prostředím. Součástí hotelu je Oldies Music Club, kde 
můžete večer protančit střevíce. 

Na barokní cestě (3)

Tento podkrovní penzion nabízí v rodinném zázemí 
jedinečnou atmosféru, pohodlí a naprosté soukromí. Budete 
totiž jedinými obyvateli samostatné bytové jednotky s plně 
vybavenou kuchyní, zahradou s grilem, terasou a saunou. 

PLZEŇSKÝ KRAJ

1

3

2

https://www.booking.com/hotel/cz/orea-spicak-zelezna-ruda.cs.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIBVgDaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKt__T0BcACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=10;hpos=10;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587363771;srpvid=eeb82cddcb3b0013;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/continental.cs.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIBVgDaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKt__T0BcACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=13;hpos=13;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587363771;srpvid=eeb82cddcb3b0013;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/penzion-na-barokni-ceste.cs.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdIBVgDaLYBiAEBmAEFuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKt__T0BcACAQ;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=1657;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=17;hpos=17;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587363771;srpvid=eeb82cddcb3b0013;type=total;ucfs=1&
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KEMPY
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Kempy

Autocamp Ostende, (1)

který leží u Boleveckého rybníka v Plzni, získal ocenění 
Zlatá hvězda za ubytování a služby. 

Kemp Keramika (2)

v krásné přírodě přímo u břehu Hracholuské přehrady 
nabízí kromě ubytování i pravidelné hudební produkce 
živé hudby.

Camp Karolina (3)

v Brodě nad Tichou je moderní menší rodinný kemp. 
Najdete ho v krásném a tichém prostředí malebného 
údolí říčky Tichá. 

Autokemp Annín I. (4)

v Sušici je obklopen lesy a loukami a protéká jím řeka 
Otava. Kemp je výchozím místem mnoha turistických 
a cykloturistických tras.
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http://wwww.bolevak.eu/
https://kempkeramika.cz/
https://www.camping-karolina.cz/
http://www.kempannin.cz/cz/
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RESTAURACE
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Restaurace Na Spilce (1)

patří k plzeňským ikonám. Najdete ji v prostorách bývalého kvasného sklepa tzv. 
spilky přímo v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj. Nikde jinde nechutná plzeň tak 
jako právě tady – u zdroje. Mimo klasiku můžete ochutnat také nepasterovanou 
variantu nebo dalších 7 druhů čepovaný piv. Restaurace si zakládá na používání 
čerstvých a lokálních surovin. 

V Hospůdce u Štěpána (2)

v Petrovicích si pochutnáte na výborných steacích z hovězího masa plemene 
Charolais převážně z vlastního chovu. Dlouhou cestu na váš talíř to nebude mít ani 
zelenina a bylinky, které pochází z rodinné zahrádky u restaurace. 

Múzická Kavárna a Restaurace La Boema (3) 
Tak jako se hudebníci vyjadřují jazykem své disciplíny, nechávají kuchaři v Radnicích 
promlouvat svůj talent při rozvíjení gastronomických motivů, práci s barvami 
a komponování nových forem. Jak vám to zní? Na zážitek z této restaurace jen tak 
nezapomenete. 

Zámecká restaurace Manětín
Najdete ji na sever od Plzně. Budova, ve které sídlí, je národní kulturní památkou. 
Pochutnáte si tu na steacích z několika druhů mas, hlady nezůstanou ani 
vegetariáni a z terasy restaurace budete mít nádherný výhled do zámecké zahrady. 

Restaurace Ve Skále (4)

v Chodové Plané nabízí pokrmy chodské a regionálních kuchyně v prostředí 
starých, do skály vytesaných, pivovarských sklepení. 

1 2

3 4

https://www.naspilce.com/cz/
https://www.ustepana.eu/
https://www.laboema.cz/
https://zameckarestauracemanetin.webnode.cz/
https://www.chodovar.cz/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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Pivovar Plzeňský Prazdroj (1)

je největší v České republice a jeho prohlídku byste si při návštěvě kraje neměli 
nechat ujít. Pivo tu nejen ochutnáte, ale také se naučíte správně načepovat 
hladinku, šnyt nebo mlíko. 

V Muzeu techniky a řemesel Koloveč (2)

si můžete prohlédnout 67 kompletně vybavených řemeslných dílen a živností. 
Součástí muzea je i mlýn na parní a větrný pohon a výrobna ručně malované 
keramiky. 

Pivní lázně Purkmistr (3)

V luxusním prostředí pivovarského dvora si můžete dopřát relax ve vanách 
se speciální koupelovou a chmelovou lázní. A protože pandemie konzumaci 
piva příliš nepřála, vyrobili tu z přebytků pálenku s názvem Rouškovice 2020, 
kterou tu můžete ochutnat nebo si ji pořídit domů.  

3

2

1

https://www.prazdrojvisit.cz/
http://www.muzeum-kolovec.cz/
https://www.purkmistr.cz/lazne/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




