
CESTY ZA ZÁŽITKY 
PO ČESKU I SLOVENSKU
Díky našim chytrým službám ušetříte i 15 minut týdně.  
Užijte si je naplnoٌ�yaplánujte si další trip a sbírání zážitků.

 



Zatoulejte se na Toulavě
Turistickou oblast Toulavu najdete na mapě na pomezí jižních a středních Čech, 
přičemž její centrum se nachází ve městě Tábor. Zahrnuje dalších 155 měst 
a obcí, spoustu kouzelných zřícenin, hradů i zámků, cyklistických a turistických 
stezek a taky bezpočet míst s krásnými výhledy. Vybrali jsme 4 nejlepší, která 
byste na toulkách Toulavou neměli minout. 

Albertovy skály Drbákov

Rozhledna Milada

Solenická podkova

Zřícenina hradu Vrškamýk



Albertovy skály Drbákov
O Slapské přehradě jste pravděpodob-
ně už slyšeli. Říká vám ale něco Drbá-
kov? Jedná se o komplex lesů a hájů, 
který se tyčí právě nad oblastí Slap 
a zahrnuje také přilehlé Albertovy ská-
ly.  Tímto chráněným územím prochá-
zí nádherná naučná stezka, odkud se 
nabízí ty nejhezčí pohledy na meandry 
řeky Vltavy. Celá trasa je dlouhá zhru-
ba 7 kilometrů a nastoupáte na ní do-
cela úctyhodné převýšení, jelikož vede 
nahoru a dolů přes několik skalních 
vyhlídek. Mezi ty nejhezčí patří napří-
klad Albertova či Bartůňkova vyhlídka. 
A protože se jedná o naučnou stezku, 
cestu vám zpestří také 11 informačních 
tabulí, kde najdete informace o historii 
i současnosti této lokality. 

Jak se na místo dostanete? 
Stezku můžete jít z jednoho či druhé-
ho konce. V prvním případě se vydáte 

autem od obce Nalžovice do rekreační 
oblasti Častoboř a odsud vyrazíte pěš-
ky přes vyhlídky směrem na Křepenice. 
V druhém případě můžete jít trasu 
i naopak, začínat právě v Křepenicích 
a končit v Častoboři. Celá procházka za-
bere zhruba 3 hodiny v závislosti na va-
šem tempu. 

Kde se ubytovat? 

Do Drbákova si můžete udělat buď 
jednodenní výlet z Prahy, nebo se uby-
tovat v přilehlém okolí naučné stezky. 
Skvělou variantou je rekreační zaříze-
ní Častoboř přímo u Slapského jeze-
ra, kde se zaručeně vrátíte do dětství 
a zavzpomínáte na doby, kdy jste jez-
dili na tábory. Ubytování je v menších 
dřevěných chatkách a umývárny jsou 
společné pro všechny. Mimo hlavní let-
ní sezónu doporučujeme ověřit, jestli 
mají otevřeno. 



Solenická podkova
Říká se, že nejhezčí pohled na řeku Vl-
tavu je z vyhlídky Máj. Tohle populární 
turistické místo má ale jedno neméně 
krásné dvojče - Solenickou podkovu. 
Najdete ji mezi přehradami Kamýk 
a Orlík, když vystoupáte na vyhlídku 
Na Vraném, která se tyčí zhruba 160 
metrů nad řekou. Odsud se vám na-
skytne výhled na meandr v jeho celé 
kráse, na obec Solenice a dohlédnout 
můžete až na Orlickou přehradu. 

Jak se k podkově dostanete? 
Auto nechte na malém parkovišti 
v obci Zduchovice a následujte zelenou 
značku na Bukovec. Trasa vás vyvede 
z vesnice, překročíte pole a u lesa se vy-
dáte po neznačené stezce, než dojdete 

k rozcestí s asfaltovou silnicí. Tady se vy-
dejte doprava a následujte cestu až ke 
schodům vedoucím na vyhlídku. Cesta 
by vám neměla zabrat víc než 40 mi-
nut. Pokud si nejste jistí, ověřte si tra-
su na Mapy.cz, kde je velmi dobře zna-
čená. Souřadnice jsou: 49.6272939N, 
14.2021947E

Kde se ubytovat? 

Výlet na Solenickou podkovu lze spo-
jit s víkendovým pobytem v přilehlém 
okolí. V takovém případě se může-
te ubytovat přímo ve Zduchovicích 
v penzionu U Švarců, kde je i příjemná 
restaurace, nebo v penzionu Jezerná 
u jezdeckého areálu. 



Rozhledna Milada
U obce Přední Chlum kousek od Orlic-
ké přehrady vyrostla v roce 2017 sou-
kromá rozhledna Milada, která nese 
jméno po mamince Radomila Kessla, 
majitele věže. Má téměř 30 metrů, 9 
pater a 2 vyhlídkové plošiny, ze kterých 
za dobrého počasí dohlédnete až na 
vrcholky Šumavy a Boubínský prales. 
Hned u rozhledny je také malé dřevěné 
bistro, kde si můžete dát domácí koláč, 
kávu nebo třeba pivo. Vstupné na věž 
je symbolických 50,-. Otevírací dobu si 
raději ověřte na jejich facebookových 
stránkách, aby nebylo zavřeno. 

Jak se k rozhledně dostanete? 
Přímo k věži dojedete pohodlně au-
tem přes obec Přední Chlum. Pokud se 
chcete projít, můžete dojet autobusem 
nebo autem do obce Solenice a od-
tud se vydat 4 km dlouhou stezkou až  
k rozhledně. Cesta vede mírně do kop-
ce, ale za hodinu ji s přehledem zvlád-
nete.

Kde se ubytovat? 

Pokud chcete strávit příjemný víkend 
u Orlické přehrady, ubytujte se přímo  
v Solenicích v penzionu Kaskáda. Najíst 
se můžete v tamní restauraci a v let-
ních měsících oceníte i možnost zapla-
vat si v bazénu. 
 



Zřícenina hradu Vrškamýk
Nedaleko vltavských vyhlídek a pře-
hrad najdete také zříceninu hradu Vrš-
kamýk, který byl v historii významněj-
ší, než se možná tuší. Sloužil totiž jako 
letní sídlo českých panovníků, dokud 
jeho úlohu nepřevzal Praze bližší Kar-
lštejn. Václav I., otec Přemysla Otakara 
II., zřejmě nechal hrad vybudovat a te-
prve až za vlády Karla IV. byl Vrškamýk 
opuštěn. Nyní na jeho místě najdete 
naučnou stezku se všemi informace-
mi o jeho historii a také dětské hřiště 
se středověkými herními prvky. Ze zří-
ceniny momentálně zbývá už jen hrad-
ní zdivo, které si můžete bez poplatku 
projít. 
 
Jak se k hradu dostanete? 
Z nejbližší obce Kamýk nad Vltavou, 
kam pohodlně dojedete autem nebo 
hromadnou dopravou, vede zelená 
turistická značka až k hradu. Jedná se  
o dvacetiminutovou příjemnou pro-
cházku. A pokud rádi jezdíte na kole, 
můžete využít novou cyklostezku mezi 
Příbramí a Kamýkem. 

Kde se ubytovat? 

Plánujete se v okolí zdržet? Zkuste na-
příklad penzion Kamejk, kde najdete 
restauraci i bazén. Obojí funguje ale 
jen v letních měsících. 
 



Na vrcholky českých hor 
Alpské štíty sice v Čechách nemáme, krásné kopce a hory tu ale najdete. A není 
to jen notoricky známá Sněžka. Pohorky můžete nazout například v Jizerských či 
Orlických horách nebo na Šumavě. Kam vyrazit za horskými zážitky?  

Plechý

Velká Deštná

Jizera



Plechý  
Nejvyšší hora české části Šumavy leží 
nad Plešným jezerem u rakouských 
hranic a měří celých 1378 metrů. S tímto 
vrcholem je spojena postava česko-ra-
kouského básníka Adalberta Stiftera 
a obelisk na jeho počest potkáte na úpa-
tí svahu při cestě nahoru. Od tohoto 
památníku se vám navíc naskytne úžas-
ný pohled na jezero. 

Kudy se vydat na vrchol? 
Túra na Plechý patří mezi ty náročnější 
a určitě vám zabere celý den. Přístupo-
vých cest je hned několik. Pokud chce-
te navštívit jezero, vydejte se po zelené 
turistické značce od placeného parko-
viště v obci Nová Pec. Jakmile dojdete 
k rozcestníku Pod kamenným mořem, 
můžete si před cestou na vrchol za-
jít ještě pár set metrů navíc a navštívit 
zmiňovanou vodní plochu. Dohroma-
dy počítejte s časovou dotací nejméně  
3 hodiny.
 

Baví vás delší horské pochody? 

Pak si nenechte ujít krásnou hřebenov-
ku po červené, která je dlouhá zhruba 
15 km. Trasa začíná v osadě Nové Údo-
lí a vede nahoru přes Třístoličník, Troj-
meznou a Trojmezí. Potřebovat budete 
aspoň 5 hodin času.

Kde se ubytovat? 

Výchozí body obou tras se nacházejí  
okolí nádrže Lipno, ubytujte se proto 
přímo tam. Vzhledem k turistickému 
vytížení této lokality doporučujeme re-
zervovat ubytování se značným před-
stihem. 



Jizera   
Hluboko v přírodní rezervaci Prales Ji-
zera najdete stejnojmenný vrchol, kte-
rý je zároveň druhým nejvyšším v rámci 
Jizerských hor. Úplně nahoře vás čeká 
vrcholové skalisko tvořené hrubozrn-
nou žulou, na jehož vršku se nachází 
upravená vyhlídka. Za dobrého počasí 
dohlédnete až na Smrk (nejvyšší horu 
Jizerských hor), Bukovec, přehradu 
Souš či dokonce Ještěd nebo Trosky 
v Českém ráji. 

Kudy se vydat na vrchol? 
Ideálním výchozím bodem je Směda-
va, kde najdete stejnojmenné parkovi-
ště a horskou chatu. Odsud se vydejte 
po červené turistické značce podél říč-
ky Bílá Smědá s občasnými vodopá-

dy. Lesní stezka od Paulovy paseky vás 
dovede k rozcestí Pod Jizerou, odkud 
vede žlutě značená kamenitá cesta až 
na vrchol Jizery. Trasa je zhruba 3 kilo-
metry dlouhá (v jednom směru), takže 
vás čeká příjemná procházka.
 
Kde se ubytovat? 

Nejbližší větší obec představují Hejnice, 
kde najdete řadu ubytovacích možnos-
tí.



Velká Deštná   
Už jste slyšeli název Sedmihradská 
hora? Tak se původně jmenovala Velká 
Deštná, nejvyšší vrchol Orlických hor 
(1115 m. n. m.), který je nyní turisticky vy-
hledávaným místem. Podíl na tom má 
nově vybudovaná moderní rozhledna 
s fantastickým výhledem, která byla ote-
vřena v roce 2019 a láká milovníky hor 
i architektury. Nedaleko najdete také 
zrekonstruovanou turistickou útulnu, 
kde se můžete ukrýt před nepříznivým 
počasím a občerstvit. Doporučujeme 
dopředu ověřit otevírací dobu, a to pře-
devším mimo hlavní sezónu.

Kudy se vydat na vrchol? 
Na Velkou Deštnou vede jak několik 
pěších tras, tak upravená cyklostezka. 
Nejsnazší výstup s nejmenším převý-
šením se nabízí po červené turistické 
značce ze Šerlichu. Pokud jste zkušení 
horalové a rádi byste náročnější ces-
tu, pak se vydejte po zelené značce od 
parkoviště v Luisině údolí. Čekat vás 
bude zhruba 250 metrů převýšení.
 

Kde se ubytovat? 

Kousek od Deštného v Orlických ho-
rách se nachází krásný Srub Karolína, 
kde vás přivítá příjemný komfort i dob-
ré jídlo.



Krásy Českého Švýcarska
K nejkrásnějším národním parkům naší země nepochybně patří České Švýcar-
sko. Unikátní pískovcové útvary, majestátní skalní věže, fantastické vyhlídky, ka-
menné mosty, hluboké rokle a příjemná města. Milovníci přírody si přijdou  
na své. 

Mariina vyhlídka a Vilemínina stěna

Kavárna Bohemian Coffee House

Dymník



Mariina vyhlídka a Vilemínina stěna   
Nejkrásnější pohled na celý národní 
park si užijete právě na těchto dvou 
vyhlídkách, které jsou od sebe vzdá-
lené asi půl hodiny chůze. S Mariinou 
vyhlídkou je neodmyslitelně spojen 
také dřevěný altánek, který byl v historii 
mnohokrát zasažen bleskem, ale díky 
několika rekonstrukcím stojí už 150 let. 
V dřívějších dobách byl využíván jako 
požární pozorovatelna a turisticky ho 
zpřístupnil až Ferdinand Kinský v roce 
1856. Odměnou za výstup vám bude 
výhled na okolní Jetřichovické skály či 
Bukovou horu.

Vilemínina vyhlídka se původně nazý-
vala Černá stěna a až v 19. století byl její 
název změněn podle kněžny Vilemíny 
ze zmíněného rodu Kinských. Tehdy stál 
na vyhlídce altán, který postupně zchá-
tral a nebyl znovu obnoven. Výhled na 
nedaleké Jetřichovice a Růžovský vrch 
však zůstal stále stejně dechberoucí. 
  

Jak se k vyhlídkám dostanete? 
Auto nechte na placeném parkovišti  
v Jetřichovicích a následujte červenou 
turistickou značku přes Mariinu vyhlíd-
ku až na Vilemíninu stěnu. Cesta pěš-
ky vám zabere zhruba hodinu a půl. 
Pokud si chcete procházku prodloužit, 
pokračujte dále až na Rudolfův kámen 
a do Jetřichovic se vraťte po zelené. 

Kde se ubytovat? 

Skvělým výchozím bodem pro výlety  
v rámci Českého Švýcarska je pivovar 
Falkenštejn v Krásné Lípě, kde sídlí také 
centrála správy národního parku. V pi-
vovaru se můžete nejen ubytovat, ale 
také ochutnat některé z jejich vlastních 
pivních speciálů. 



Dymník   
Nebo také Rauchberg. Řeč je o zales-
něném vrchu kousek od Rumburka, 
kde se ve středověku zapalovaly sig-
nální ohně a daly kopci jeho aktuální 
název. Nedaleko vrcholu najdete pat-
náct metrů vysokou rozhlednu, kte-
rá byla postavena na konci 19. století 
místním podnikatelem Augustinem 
Wenschuchem. Z její vyhlídkové ploši-
ny můžete obdivovat Lužické hory a za 
dobré viditelnosti také Krkonoše, Jizer-
ské hory nebo typické vrcholy Českého 
středohoří Sedlo a Milešovku. Vstupné 
je symbolických 15,- a mimo sezónu je 
otevřeno pouze o víkendech.

Jak se k vyhlídkám dostanete? 
Autem můžete dojet až k restaura-
ci Dymník, odkud se vydáte pěšky po 
modré značce k rozhledně. Trasou vede 
také naučná stezka Dymník a nedale-
ko se nachází kamenný labyrint Strom 
života, který rovněž stojí za návštěvu.  

Kde se ubytovat? 

Skvělým výchozím bodem pro výle-
ty v rámci Českého Švýcarska je pivo-

var Falkenštejn v Krásné Lípě, kde sídlí 
také centrála správy národního parku. 
V pivovaru se můžete nejen ubytovat, 
ale i ochutnat některé z jejich vlastních 
pivních speciálů.
 



Kavárna Bohemian Coffee House   
Na žádném výletě by nemělo chybět 
dobré jídlo a pití, proto na cestě národ-
ním parkem stojí za zastávku také tato 
útulná kavárna v centru Rumburku. 
Najdete v ní výběrovou kávu, kterou si 
majitelé sami praží, a skvělé snídaně 
i denní menu z čerstvých surovin. Ná-
vštěvou navíc podpoříte příjemnou ro-
dinnou firmu i udržitelný rozvoj v rám-
ci regionu.  

Kde se ubytovat? 

Skvělým výchozím bodem pro výlety 
v rámci Českého Švýcarska je pivovar 
Falkenštejn v Krásné Lípě. Ubytovat se 
můžete ale také přímo v Rumburku. 



Slovensko – cizina, kde jsme jako doma
Co takhle udělat si výlet k sousedům? Slovensko je země plná přírodních krás  
a zajímavých památek. S místními se tu bez problémů domluvíte, a když ne-
budete dráždit medvědy a zdolávat v žabkách horské štíty, čekají vás jen samé 
krásné zážitky. 

Súľovské skaly Východoslovenské dřevěné kostely 

Čičmany Chata pod Rysy

Šútovské jezeroJánošíkove diery



Súľovské skály   
Nebo také slovenské Dolomity, jedná 
se o unikátní slepencové skalní město, 
nacházející se nedaleko měst Bytča 
i Žilina. Celé území je vyhlášeno za ná-
rodní přírodní rezervaci, tvořenou pře-
vážně skalními věžemi, jehlami, bradly, 
homolemi, hřiby, bránami, okny, říční-
mi kaňony i jeskyněmi. Užít si zde mů-
žete nespočet vyhlídek, soutěsek, le-
zeckých stěn a dokonce jednu hradní 
zříceninu.

Jak se ke skálám dostanete? 
Do Súľova dojedete autem či autobu-
sem na placené parkoviště, odtud se 
vydáte po zelené na přibližně 5 km 
dlouhou trasu, která má i několik str-
mých převýšení. 

Kde se ubytovat? 

Výlet do slovenských Dolomitů si mů-
žete prodloužit ubytováním v okolí, 
na dosah třeba v chatě Pod skalami, 
v chalupě Monika a v mnoha dalších 
chatkách či apartmánech.



Jánošíkove diery   
Také nazývané jen Diery, jsou největ-
ším lákadlem Malé Fatry. Mají tři různě 
náročné části. Spodní část soustavy za-
číná za hotelem Diery na modré znač-
ce. Hned na začátku projdete úzkou 
soutěskou na rozcestí Ostrvné a dál 
přes pár lávek okolo několika menších 
vodopádů a kaskád na rozcestí Podži-
ar, kde Dolné diery končí. Tato část je 
tou nejméně obtížnou a proto se vyu-
žívá pro sestup.

Do Nových dier se odbočuje z rozcestí 
Ostrvné a po žluté značce se prochází 
roklinou s většími vodopády. Na konci 
rokliny se cesta stáčí, svahem kopce 
stoupá na vyhlídku a lesní pěšinou po-
kračuje na rozcestí Podžiar. Nové diery 
jsou jednosměrné a cesta slouží pouze 
pro výstup.

Nejhezčí částí jsou Horné diery, kde 
najdete největší množství vysokých 
vodopádů. Přímo nad nimi vedou žeb-
říky a lávky, takže si je užijete opravdu 
zblízka. Horné diery navazují na Dolné 
a Nové diery na rozcestí Podžiar a vede 
jimi modrá značka.

Jak se na místo dostanete? 
 Nejjistější způsob dopravy je autem na 
výchozí bod pro objevování Jánošíko-
vych dier, což je parkoviště Štefanová 
u hotelu Diery, v části obce Terchová - 
Biely Potok. 

Kde se ubytovat? 

V bezprostřední blízkosti Dier najdete 
širokou škálu ubytování, ať už v hote-
lu Pod Sokolím, v penzionu Muráň či  
v různých apartmánech v soukromí.



Čičmany   
Obec v chráněné krajinné oblasti Strá-
žovské vrchy u Žiliny, která je světo-
vě proslulá díky  lidové architektuře 
a  vyšívaným krojům. Srubové dřevě-
nice s  malovanými bílými ornamenty 
z vápna nemají na Slovensku obdoby. 
Kromě chaloupek jako z pohádky zde 
najdete také národopisnou expozici, 
zámek a kostel. Část obce byla v  roce 
1977  vyhlášena památkovou rezervací 
lidové architektury.

Jak se na místo dostanete? 
Nejjistější způsob dopravy je autem na 
výchozí bod pro objevování Jánošíko-
vych dier, což je parkoviště Štefanová 
u hotelu Diery, v části obce Terchová - 
Biely Potok. 

Kde se ubytovat? 

Přímo v Čičmanech nejdete ubytování 
v penzionu Javorina či v relaxačním za-
řízení Cabin House, v širším okolí jsou 
i nabídky ubytování v apartmánech 
nebo na salaších.



Východoslovenské dřevěné kostely   
Dřevěné stavby sakrálního charakteru. 
Do tohoto souboru oficiálně spadá 27 
objektů, které jsou zapsány mezi ná-
rodní kulturní památky. Jejich ojedině-
lost spočívá ve svébytné architektuře a 
technologii výstavby. Stavěly se na úze-
mí, které vždy oplývalo dostatkem dře-
va. Druhým specifikem východní ob-
lasti Slovenska je kulturní a konfesijní 
spjatost s byzantským prostředím, vel-
ká většina z těchto chrámů je tedy vý-
chodního ritu a používá se pro ně ozna-
čení cerkev. Většina chrámů pochází z 
18. století a vykazuje konstrukční, dis-
poziční a uměleckou příbuznost. Mno-
hé interiéry byly původně vyzdobeny 
nástěnnými a stropními malbami, za-
loženými na byzantských vzorech.

Jak se na místo dostanete? 

Abyste mohli vidět alespoň část staveb, 
je třeba vyrazit na pořádný auto vý-
let, protože chrámy se nalézají na roz-
sáhlém území v Košickém kraji (Inov-
ce, Ruské Bystré) a v kraji Prešovském 
(Svidník, Bardejov, Snina, Prešov, Stará 
Ľubovňa a Stropkov).

Kde se ubytovat? 

Ubytování hledejte podle svých prefe-
rencí a podle toho, jak se vám kde líbí, 
narazíte na nepřeberné množství mož-
ností.



Šútovské jezero   
Klenot Žilinského kraje, v okrese Mar-
tin. Jde o zatopený lom, který se nachá-
zí mezi obcemi Šútovo a Rieka. Říká se 
mu slovenské Plitvické jezero, a to díky 
jeho průzračné tyrkysové vodě. Najde-
te na něm několik větších i menších 
pláží, dokonce jednu nuda pláž. Okolní 
scenérie jsou jako vystřižené z filmu o 
indiánech a kovbojích. Dotváří je na-
příklad Šútovský vodopád, který leží v 
nadmořské výšce 830 metrů v Kriván-
ské Malé Fatře. Jeho celková výška je 
38 metrů.
 
 
 
 
 

Jak se na místo dostanete? 

Výhodou je, že Šútovské jezero je cel-
kem blízko od česko – slovenské hrani-
ce a dostanete se tam jak autem, tak i 
vlakem či autobusem. 

Kde se ubytovat? 

Abyste si užili zdejší přírodu a jedineč-
nou atmosféru doporučujeme vám na 
Šútovském jezeře stanovat (povoleno), 
případně využít kempy v blízkém okolí 
(Turany).



Chata pod Rysy   
Nejvýše položená chata v Tatrách v Do-
lince pod Váhou. Chatu začal stavět 
Klub československých turistů a lyžařů 
a otevřel ji 17. 9. 1932. Je tak nejmladší 
chatou ve Vysokých Tatrách. O poloze 
chaty se diskutovalo již před začátkem 
stavby. Uvažovalo se o lokalitě nad sed-
lem Váha, ale nakonec zvítězila varian-
ta v  suťovišti pod sedlem. Chata byla 
několikrát zasažena lavinami, nakonec 
byla na místě původní chaty postavena 
v letech 2010–2012 chata nová.

Jak se na místo dostanete? 

Pěkně po vlastních – z Popradského 
plesa půjdete po modré/červené znač-
ce (3:30 hod.) nebo z polské strany od 
Morskieho Oka (3:50 hod.)

Kde se ubytovat? 

Samozřejmě v cíli. Ovšem pamatujte, 
že chata není celoročně otevřena. Uby-
tování a další služby jsou k dispozici 
pouze v sezóně od 15. 6. do 31. 10..


