Nauèná stezka
Znaèená turistická trasa
Místní turistické znaèení
Rozcestník

Zøícenina hradu

Zámek, tvrz
Pomník, boží muka, køíž

Hradištì, betonová opevnìní tzv. Øopíky
Kostel, kaple

Muzeum

Rozhledna, rozhledové
místo
Pøístøešek

Židovský høbitov

Technická památka

Restaurace, hospoda

Jiné ubytování, penzion
Vodní plocha, rašeliništì,
mokøiny, bažiny

Významný strom historií, èi
vìkem
Vzácná chránìná kvìtena
Výskyt mloka skvrnitého,
na dolním toku a èolka
horského na horním toku
Struhaøovského potoka
Hlavní ukládací sekce
vyhoøelého jaderného
paliva (VJP) - sektor vrtù
v hloubce 500m pod povrchem pro ukládání VJP
o kapacitì 5900 speciálních
kontejnerù.
Ukládací sekce VJP sektor vrtù (chodeb)
v hloubce 500m pod povrchem pro ukládání vysoce
radioaktivních materiálù
a èásti dosloužilých
jaderných zaøízení.
Ukládací sekce radioaktivních
odpadù
(RAO) - sektor ukládacích komor v hloubce
500m pro nízko a støednì

r a d i o a k t i v n í o d p a d y 1) Blatenský svah je pøírodní rezervace
o k a p a c i t ì 3 0 0 0 o rozloze 13,78 ha. Leží asi 1,2 km západnì
od obce Blatno. Jedná se o zbytky starého
betonkontejnerù.
suového smíšeného lesa na žulovém
Vtažná jáma - jáma o prù- podkladu. Toto chránìné území je nejstarší
na okrese Louny. Právní ochrana existuje
mìru 5m ražená z povrchu
od roku 1934 rozhodnutím
tehdejšího
až do hloubky 550m sloužící vlastníka hrabìte E. Czernina. Staré lesní
k p ø i v e d e n í è e r s t v é h o porosty mají pomìrnì zachovalou pøirozenou
v z d u c h u d o ú l o ž i š t ì , skladbu domácích druhù døevin. Prùmìrné
souèástí bude záložní tìžní stáøí stromù je asi 200 let, nìkteré mohutné
vìž, vše bude oploceno duby a lípy jsou však mnohem starší. Rostou
zde i habry, jilmy, javory, buky a bøízy. Je zde
a chránìno.
také zastoupeno nìkolik druhù jehliènanù Výdušné jámy - jámy o prù- borovice lesní, jalovce a smrky. Z bylin tu pak
mìru 5m sloužící k odvedení najdete chránìnou medvìdici lékaøskou. Vstup
mdlých vìtrù z úložištì, do chránìného území je možný od silnice
s h a v a r i j n í m t ì ž n í m z Blatna do Tisu a po turistické trase vedoucí
od nádraží v Blatnì (èervená turistická znaèka).
zaøízením, vìtrací stanicí,
Blatno - První zmínka o Blatnì je z roku 1253.
v š e b u d e o p l o c e n o Tehdy Anežka, dcera krále Pøemysla I.,
a chránìno.
darovala rytíøskému øádu køížovníkù
s èervenou hvìzdou tøi vsi: Blatno, Bálkovou
Pøípovrchové doèasné skla- a Tis. Køížovníci v Blatnì vystavìli klášter,
dy VJP. Jedná se o dvì 11m z nìhož se dochoval gotický portál ve sklepì
široké chodby o délce 316 m v domì è.p.10. Roku 1622 koupil Blatno hrabì
sloužící k dlouhodobému Heøman Èernín z Chudenic a spojil jej
u s k l a d n ì n í v y s o c e s panstvím petrohradským. Nedaleko Blatna se
radioaktivních materiálù nachází Mlýnský vrch. Na nìm dne 26.dubna
za úèelem jejich vychladnutí 1680 došlo ke støetnutí vzbouøených
poddaných z širokého okolí a císaøského
na pøijatelnou úroveò.
vojska. Na bojišti bylo na 50 rebelù zabito
a stejný poèet
byl zranìn. Soud nad
Horká komora - prostor, vzbouøenci v Žatci odsoudil 10 pøedních vùdcù
v nìmž bude vyhoøelé na šibenici. Nejhorlivìjšími vzbouøenými podjaderné palivo obnaženo danými byli prý Stebenští a ze Struhaøovského
a pøebaleno do nového dvora. Blatenský kostel sv. Michala a fara jsou
k o n t e j n e r u u r è e n é h o pøipomínány již v roce 1357. Kostel je vzácný
ke koneènému uložení. pøedevším svou polohou a dosud existující
Veškerá manipulace zde ochranou v podobì èásteènì zachovalého
m u s í b ý t p r o v á d ì n a vodního pøíkopu. Tak se opevòovaly kostely
bez pøítomnosti èlovìka, tam, kde nebylo tvrzí.
Èertovka – Suovité lavinové pole
za pomoci manipulátorù.
pod vrcholem Èertovky vzniklé kvartérním
zvìtráváním tektonicky vyzdviženého
žulového skalního výchozu. Název hory vznikl
ze staroslovìnského slova èír, nebo èírtovat
(strážit, hlídkovat). Hora tedy byla buï
hranièní, èi sloužila k hlídkování. Na sklonku
Nìkolik variant a studií umístìní 19. století zde byla vybudována tzv. Ermitáž.
povrchového areálu. Jedna varianta Byl to systém cest, schodiš ve svahu
jej lokalizuje mezi Blatno a Malmìøice a odpoèívadel urèených pro vycházky hrabìa další tøi na jihozápad od Lubence. cích hostù ubytovaných na struhaøském zámku.
V koneèné podobì to bude oplocená Drahonice - V roce 1360 zde byly tøi vladycké
nadzemní stavba (malé mìsteèko) statky. Pozdìji byly Drahonice v majetku
o rozloze 79323 m2 sloužící k pøijímání Údrèských a poté Neslingerù ze Schelchengrabenu. Od Františka Ludvíka Neslingera je
a pøekládání radioaktivních odpadù.
roku 1788 získala Gabriela, hrabìnka Lažanská
a pøipojila je k Chýšskému panství. Ve zdech
hospodáøského dvora se prý nacházejí zbytky
vodní tvrze. Velice cennou stavbou je secesní
kostelík stojící nedaleko hlavní silnice.
2) Kapucínské skály - Nacházejí se vedle obce
Ležky. Tyto pùsobivé skalní útvary jsou
výsledkem postupného zvìtrávání, jehož
hlavním èinitelem je voda mrznoucí ve skalních
Tøíkilometrové pásmo okolo povrchové štìrbinách, a také tzv. exfoliace, což je postupné
pøeèerpávací stanice vysokotlakého odlupování mírnì prohnutých povrchových
t r a n z i t n í h o p l y n o v o d u G a z e l a . desek horniny. Tyto žulové útvary pøipomínají
èásti postav. Vlastní Kapucín je na vrcholku
Tøíkilometrová pásma okolo potenzvýraznìn ponìkud bachratou skalní hlavou.
cionálních horkých komor. Takto veliké Asi 60 m východním smìrem vystupuje
ochranné pásmo bylo stanoveno okolo o nìco štíhlejší vìž, zvaná Soví skála.
Temelína a veškerá obydlí v minimální Na temeni vrcholku je znatelný kruhový
vzdálenosti 1,5km od elektrárny byla pøíkop. Zøejmì je to pozùstatek po strážišti
z bezpeènostních dùvodù zbourána zdejší obchodní cesty v èasech dávno
(5 kompletních obcí). Tøí kilometrová minulých. V šedesátých letech byly tyto skály
vzdálenost byla na poèátku výbìru mezi objeveny pro výuku horolezcù. Na vedlejším
lokalitami stanovena jako rozhodující kopci, zvaném Mlýnský vrch, je velké množství
pro vyluèující kritéria, mezi nimiž byla “boulderù“, èehož využívá nová lezecká
pøítomnost vysokotlakého plynovodu disciplína.... Na severním úboèí tohoto masívu
byl v minulosti provozován kamenolom. Celé
(u Blatna), nebo
produktovodu
toto místo se jeví jako velmi tajuplné.
(u Lubence).

Ke Kapucínu se též váže povìst o tom,
že na vrcholu kdysi byla tvrz, ve které bydlel
mladý rytíø, který nenechal žádnou hezkou
sukni v okolí na pokoji. Zlomená srdce
mladých dívek pak skonèila pod skálou.
Jednou takto svedl i opravdovou krasavici,
cikánku. Když se i její lásky nabažil, cikánka
rozdìlala pod skálou velký oheò a zaèala
èarovat. Na pomoc si pozvala duše mrtvých
utrápených žen. Pøi èarování vzplála tvrz
mladého pána, který zakletý musel své høíchy
pozdìji odèinit dobrými skutky.
Horní Záhoøí - GUSTAV WILHELM
SIEGMUND (*10.6.1872 v Liberci,
+14.8.1932 ve Vídni). Žil a hospodaøil na svém
statku v Horním Záhoøí. V letech 1903 - 1917
byl èlenem výboru Zemské kulturní rady
pro Èechy, od r. 1909 pøedsedou Žlutického
okresního zemìdìlského spolku, prezidentem
rakouské spoleènosti pro zušlechtìní dobytka
v Karlových Varech a øeditelem rakouské
zemìdìlské obchodní spoleènosti. Po pøestìhování do Vídnì byl konzulem rakouského
ministerstva zemìdìlství a od roku 1925
hospodáøským radou. Jeho žena Emma
(+21.7.1926 ve Vídni) byla za 1. sv. války
víceprezidentkou Èerveného køíže ve Žluticích.
Ležky - Pùvod jména bývá odvozován
od lokace místa jako ležení a nìkdy také od
jména jako ves lidí Ležkových. První písemný
doklad je z roku 1057, kdy kníže Spytihnìv
daroval jednoho brtníka kapitule v Litomìøicích. Mikeš z Hedèan, který je zde doložen
roku 1395, tu zøejmì postavil první tvrz,
doloženou v roce 1474. Ta podle nových
poznatkù dodnes stojí v pøestavbì domu
na konci hospodáøského dvora. Zajímavou
stavbou je bývalý lihovar, pøestavìný
na pivovar. Kaple na námìstí byla postavena
v druhé polovinì 19. století. Socha sv. Jana
Nepomuckého je barokní z 18. století. Nejstarší
památkou je pokutový køíž ( cca 13. - 14.
století) stojící pøi silnici smìøující na jih
k Malmìøicím. Osobností obce byl JAKUB
GLASER (*1782 – 1847 Ležky è.p. 16), jenž
s Abrahamem Kupferem z Lubence založil
roku 1825 sklárnu v Tisu. Postupnì spolu
se svými syny a vnuky vytvoøili jednu
z nejvìtších firem v Evropì na výrobu plochého
skla a zrcadel Kupfer and Glaser.
Libynì - První zmínka o vsi Libynì pochází
z r. 1338, kdy se uvádí faráøem Støezivoj
z Libynì. Již tehdy byl zdejší kostel farním.
Kostel dle archeologických vykopávek však
pochází z pøelomu 12. a 13. století
a pøedcházela mu stavba døevìná. Pod kostelem
bylo nalezeno slovanské pøedkøesanské
pohøebištì s keramikou starých obilných
zemnic, bronzové záušnice, mince z poloviny
14. století nebo peèetidlo anglického korunního
prince Williama of Cumberland.
Lubenec – První zmínka o obci pochází
z r. 1057 ze zakládací listiny litomìøické
kapituly sv. Štìpána. Obec byla založena
ve dvou etapách. Nejprve jako Luben (Lubno,
apod.). Zdá se, že svùj název odvozovala od
pojmenování dna rybníka. Na konci 13. stol.
byla vysazena novì a obdržela na místì názvu
zdrobnìlinu pùvodního a to Lubenec.
Nejcennìjšími stavbami jsou stará fara s datací
roku 1700 vroèenou v klenáku a kostel
sv. Vavøince, jenž byl již ve 14. století farním
a jehož cenná stavba, první èistì
v novogotickém slohu v Èechách postavená,
pochází z r. 1844. Dostal se i do dobových
uèebnic architektury pro svou èistotu slohu.
Sochy sv. Šebestiána a sv. Øehoøe pøed kostelem stojící mají na podstavcích vroèený rok
1733, kdy byly vztyèeny. Ze stejného období
pocházejí sochy sv. Floriána u høbitova
a sv. Jana Nepomuckého na návsi. Na Jelení
stojí bývalý lovecký zámek
roku 1708
postavený a upravený pozdìji na porcelánku.

Jeden èas to byla rezidence hrabat Lažanských
z Bukové. U nádraží mùžeme najít starý
bøidlièný lom, u železnièní trati na Libkovice
pak lom na žulu. Na høbitovì a na návsi stojí
pomníky obìtem 2. svìtové války.
Malmìøice - Roku 1240 tu byli vladykové
Jiøík a Vít z Malmìøic. Nynìjší kostel byl
postaven až v roce 1710 a roku 1773 byl
zvìtšen. Pøi jižním okraji obce je dodnes patrné
tvrzištì. Jednalo se o tvrz vodní. 12.6.1605
mìsto Cheb vydalo pas jednomu z prvních
jménem známých pìších poslù a to Jorgovi
Walterovi z Malmìøic.
Mukodìly - Název obce byl odvozen od práce
na mlýnì. Dochovalo se svìdectví, že tento
prastarý mlýn byl v roce 1770 údajnì zcela
znièen pøi velké povodni a pozdìji byly na jeho
místì postaveny objekty panského statku.
Do roku 1756 náležely Wallisùm, poté
následovali pánové ze Štampachu.
Pøibenice - První zmínka o obci je z roku 1369.
V roce 1384 byl kostel již farní. V minulosti
se zde nacházela rodinná hrobka Wallisù.
Máme doložen køest Antona Örtmana Wallise
ze 17.12.1691. Kostel se nachází nezvykle
vysoko a osamocenì na kopci nad obcí.
Pøibenice byly známy chovem
koní.
Pro zvláštní úspìchy chovu obdržel v roce 1912
Anton Lauer státní vyznamenání.
4) Rašeliništì u Jeleního skoku – Ekology
novì objevený bažinný ekosystém se spoustou
chránìných druhù a nìkolika silnì ohroženými
rostlinami. Na této lokalitì v minulosti probíhala tìžba rašeliny a tak centrálsní èást je pokryta
souvislou vodní plochou. Najdeme zde nìkolik
variant ostøic, rašeliníku a sítiny, ale pøedevším
bublinatku jižní, suchopýr pochvatý
a úzkolistý, všivec lesní, zevar nejmenší (silnì
ohrožený druh), nebo rdesno obojživelné.
5) Ruský kopec - pùvodnì Harkaperk (Harka
jako hùrka a perk, jako zkomolenì berg kopec). Tuto vyènívající homoli naši pøedkové
využili r. 1923 ke stavbì pomníku obìtem
1. svìtové války. Pomník, podle návrhu
akademického architekta Jana Adolfa Mayera,
postavil stavitel Ignác Stark. Byl to velký
pomník s rytíøem v životní velikosti. Sovìtská
vojska si jej však mylnì vyložila a rozstøílela
jej jako symbol nacistické zpupnosti. Od té
doby je na Ruském kopci malý pomník
sovìtským osvoboditelùm. R. 2008 JUDr.
Milan Snopek zorganizoval pietní seskládání
zbytkù prvorepublikového pomníku. Dnes jsou
tedy na kopci pomníèky dva. Na východní èásti
kopce se nachází státem chránìná lokalita
s rostoucím koniklecem luèním, který kvete
od bøezna do kvìtna.
Øepany - Již kolem r. 1360 zde stála vodní
tvrz. Patrnì z let 1346 - 1360 se zde zachoval
pokutový køíž stojící uprostøed obce. Jedná
se o pískovcový monolit zakonèený kruhovou
hlavicí, doplnìnou basreliéfem køíže.
Na poèátku 15. století zde žil Zikmund
Øepanský - jeden z pøedních duchovních vùdcù
husitského hnutí. Svého èasu se dokonce klonil
i k radikálním adamitùm. Pozdìji se od nich
odtrhl a smíøil se s umírnìnými husity.
Stebno - První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1239, kdy ji vlastnil drobný šlechtic
Vojslav. Od roku 1395 bylo souèástí petrohradského panství a spolu s ním pak sdílelo osud
až do poloviny 19. století. Nejvýznamnìjší
postavou spojenou se Stebnem je HEØMAN
ÈERNÍN z CHUDENIC, katolický šlechtic,
diplomat a cestovatel 17. století. Ve zdejším
kostele sv. Jana Køtitele nechal pohøbít dvì
manželky a po smrti zde mìl být uložen sám.
Tomu však zabránil požár, jemuž padla za obì
celá vesnice, a proto je dnes uložen v chrámu
svatého Víta na Pražském hradì. Kámen zvaný
smírèí køíž nedaleko obce je spolu s ležeckým
a øepanským považován za nejkrásnìjší
a nejvìtší v Èechách. Na návsi stojí na sloupu

socha sv. Jana Nepomuckého.
Struhaøe - Z obce dnes zùstaly pouze zchátralé
nepatrné zbytky domù po pravé stranì pøi cestì
na Vítkovice. Poprvé se pøipomíná ves spolu
s tvrzí r. 1363. Tehdy ji držel Jindøich Kováø
ze Struhaø (+ pøed 1373). Na místì terénní vlny
ve vnitøním oblouku silnice stál již od 14. stol.
malý kostelík. První zmínka o nìm je z roku
1384. Objeven byl roku 1845. U základù byly
nalezeny dìkovné mince právì ze 14. - 15.
století a na nich nalezen latinský nápis: „Jste
budova, jejíž základy jsou apoštolové a proroci
a Kristus Ježíš je hlavní kámen v rohu stavby,
on pùsobí, že ve stavbì je vše pevnì spojeno
dohromady, a že tak z ní vyrùstá svatý chrám
v Pánu. Protože jste spojeni s Kristem, tvoøíte
i Vy pùsobením Ducha èást onoho božího
pøíbytku.“ Na místì bývalé tvrze postavil
Maxmilián Václav Lažanský z Bukové r. 1730
malý barokní zámek s kaplí. Šlechtický rod
Lažanských z Bukové na èas do zámku pøesídlil
z doèasného bydlištì v Lubenci. Právì jim
na konci 19. století na místì bývalého kostela
a høbitova nechal hrabì Vladimír Lažanský
vztyèit pomníèek k pøipomínce jejich koøenù.
Koncem 19. století pøebudoval Vladimír
Lažanský zámek na jakési letní sídlo pro své
hosty a pøátele. Podél pøítoku potoka
od Lažanského studánky byla velká bažantnice,
z níž pozdìji vznikla malá zoologická zahrada.
6) Studánka Lažanského - pøíjemné odpoèinkové místo na cestì mezi Lubencem a Chýší.
Pramen vyvìrá ze chøtánu žáby do kamenné
lastury. Krásná kamenická práce. Studánka je
zastøešena a je u ní vybudováno malé posezení.
7) Studánky - na dnì nivního údolí
struhaøského potoka mùžete shlédnout dvì
stély studánek, které byly vztyèeny r. 1876 Rosa Quelle a Anna Quelle. Ke studánkám
se v tomto okolí vážou dvì povìsti. Jedna
vypráví o dívce, která se zamilovala do mladého hrabìte Lažanského. Protože však byla
zasnoubena se starým správcem Struhaøského
zámku, nemohla lásku mladého hrabìte
opìtovat. Ten skoèil ze skály nad Struhaøem,
ona se pak smutkem a v slzách promìnila
v jednu z lesních studánek. Druhá povìst
vypráví o mladé ženì, která pøi cestì ze své
svatby spadla pod kola vozu. Její zranìní byla
tak vážná, že mìla umøít, ale láska k jejímu
manželi ji stále držela pøi životì. Až smrtka,
která hlídala její lože, poradila mladému
manželovi, aby svou ženu vykoupal za úplòku
v jedné ze studánek. Po této koupeli se žena
zázraènì uzdravila.
Tis u Blatna -1. písemná zmínka o vsi je z roku
1227, kdy patøila do majetku Kojaty rodu Hrabišicù. V okolí byly dvì sklárny. V obou se produkovalo ploché sklo a v Novém Dvoøe též sklo
duté. Sklárna v Novém Dvoøe pracovala již
na tìsném sklonku 18. století. Tisská byla
založena r. 1825. V centru obce najdete kostel
Povýšení sv. Køíže, pøed kostelem se tyèí socha
sv. Jana Nepomuckého z r. 1825.
8) Tisské louky - Chránìné území s divoce
rostoucími kosatci se nachází na èásti mìlkého
údolí Struhaøského potoka s pøibližnì
desetihektarovým komplexem mokøadních luk
a prameniš, které patøí v rámci Rabštejnské
pahorkatiny z hlediska ochrany pøírody
k nejlépe zachovalým. V jarních mìsících zde
kvetou velmi vzácné rostliny, mezi nimi
kosatec sibiøský, prstnatec májový, úpolín
nejvyšší, prha arnika, všivec lesní a nìkteré
vzácné druhy ostøic. Kromì chránìné kvìteny
zde Èeský svaz ochráncù pøírody eviduje
mnoho vzácných živoèichù. Nejvzácnìjším je
èolek horský. Struhaøský potok, pramenící
v tìchto místech, pak rùznými umìle
postavenými kaskádami teèe až ke Struhaøskému zámku. V tamìjších místech se pak
vyskytuje velmi chránìný mlok skvrnitý.
Hojnými jsou v celé délce toku ropucha obecná,

skokan hnìdý a zelený, ještìrka živorodá,
slepýš hladký a užovka obojková.
Vitrážové a regionální muzeum - nachází
se v kostele sv. Jiljí v Libyni u Lubence. Spolek
Za záchranu kostela sv. Jiljí pøevzal zøíceninu
kostela s unikátním gotickým presbytáøem
r. 2008 od církve. Od té doby kostel opravuje.
V kostele se realizovaly archeologické
vykopávky a zjistilo se, že kostel je postaven na
starém slovanském pohøebišti. Návštìvníci
si tak mohou prohlédnout hrob slovanského
náèelníka èi hrobku Strojetických ze Strojetic.
V podkroví kostela se nachází regionální
muzeum. V kostele samotném se pøipravuje
jedineèné muzeum vitráží. Spolek jej
pøipravuje dle finanèních a èasových možností.
Pro turisty bude jistì velmi zajímavou vìcí tzv.
Osmý div svìta - prosvìtlený vitrážový strop,
do kterého se též sami mohou zapojit.
Pøed kostelem se nachází pomník obìtem
20. století. Bližší informace:
http://vitraze.skloart.cz/vitrazove-muzeum
Vochlická rozhledna - byla postavena r. 1881
klubem èeských turistù v Lubenci jako kopie
vìže starého lubeneckého erbu. Je to jedna
z nejkrásnìjších a nejstarších rozhleden
v Èechách. Po druhé svìtové válce se u ní
usídlila sovìtská armáda. Lidé pøestali
do tìchto konèin chodit, protože mìli strach,
že šlápnou na starou, nevybuchlou munici.
Rozhledna zarostla køovím a šípkovými keøi.
R. 2008 se rozhledny ujalo obèanské sdružení
Za záchranu kostela sv. Jiljí. Ponièenou
rozhlednu obnovilo a od r. 2011 ji provozuje
p r o t u r i s t y . V í c e n a :
http://vitraze.skloart.cz/vochlicka-rozhledna
9) Židovský høbitov - Nìkteré studované
náhrobky na poèátku 20. stol. odkazovaly prý
na dobu založení zhruba pøed r. 1400. Židovská
komunita však zde byla dokonce již od 12. stol.
R. 1604 dostali místní židé povolení si stávající
høbitov obehnat pevnou zdí. V tu dobu
fungovala židovská obec
s modlitebnou
v Drahonicích (ještì na poèátku 20. století byla
lokalizována... “na místì domu Hollejch“).
Kolem roku 1790 byla
židovská obec
postupnì pøeložena do Libynì. Od r. 1848
zaèíná stìhování libyòských židù do vìtších
mìst a èást jich pøesídlila do Lubence. R. 1925
byla libyòská synagoga pro havarijní stav
uzavøena, nahradila ji novì postavená
v Lubenci, kde stál i rabinát. Mladí židé však
odcházeli do vìtších mìst. 11.11. 1938 kolem
20. hodiny byla lubenecká synagoga jako jedna
z nemnoha v Èechách nìmeckými nacisty
do základu vypálena (za tzv. køišálové noci)
vèetnì všech knih a zaøízení. O tom, kolik
židovských obìtí mìla na svìdomí nacistická
moc, se mùžete nadále doèíst na památníku
obìtem 20. století u kostela sv. Jiljí v Libyni.
Nejbližší turisticky zajímavé památky:
Zámek Chýše s
pivovarem vzdálen
od Lubence 5km.
http://www.chyse.com/
Státní zámek ve Valèi vzdálen od Lubence 8 km
http://www.zamek-valec.cz/
Muzeum Valeè, vzdáleno od Lubence 8 km.
http://www.muzeum-valec.cz/
Státní zámek Krásný Dvùr, vzdálen od Lubence
18 km.
http://www.krasny-dvur.cz/
Zøícenina hradu Petrohrad vzdálena cca 6 km.
http://www.hrady.cz/?OID=418
Vitrážnická dílna SKLOART - možnost
http:vitraze.skloart.cz
exkursí.
Kostel ve Skokách vzdálen od Lubence 22 km.
Zámek Manìtín
Dìkujeme
vzdálen od Lunadaci
bence 22 km.
VIA,
která nám
Muzeum Žlutice
pomohla
vzdáleno od Luzaplatit
bence 14km.
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