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Die schöne Umgebung  
von Konstantinovy Lázně  
Start– und Endpunkt unserer Wanderung ist der kleine 
Kurort Konstantinovy Lázně, der sich in schöner und 
ruhiger Landschaft 35 km entfernt von Pilsen befindet. 
Nachdem wir im Kurpark von der Prusík-Quelle 
gekostet haben, schlagen wir den gelben Wanderweg 
in Richtung der Gemeinde Okrouhlé Hradiště am 
Fuße des Hügels Hradišťský vrch ein. Von hier aus 
folgen wir der gelben Wegmarkierung weiter bis zu der 
romantischen gotischen Burgruine der Burg Gutštejn, 
die auf einem Felsen über dem bewaldeten Tal des Baches Hadovka thront. Die Burg, die um 
1300 als Familiensitz der Herren von Gutstein gegründet wurde, beeindruckt die Besucher 
durch ihre geheimnisvolle Atmosphäre und die wunderschöne umliegende Landschaft. 
Von hier aus setzen wir unsere Wanderung auf dem rot markierten Wanderweg entlang 
des Baches fort, bis wir zur ehemaligen Papiermühle und Macharzenmühle kommen. 
Nach etwa 1,5 km führt uns der rote Wanderweg auf den Lehrpfad zum „Ke studánce 
lásky“ („Zum Liebesbrunnen“). Die mit einem weißen Viereck mit grünem Querstrich 
gekennzeichnete Strecke ist mit Informationstafeln und Rastplätzen ausgestattet. Eine 
alte Sage besagt, dass die Liebe der Paare, die gemeinsam aus diesem Brunnen trinken, 
nie erlischt. Der gelbe Wanderweg führt uns dann die letzten rund 100 m zurück in das 
Ortszentrum von Konstantinovy Lázně.   

Krásy Konstantinolázeňska
Náš okruh začínáme a končíme v lázeňském městečku Konstantinovy Lázně, které 
se nachází 35 km od Plzně v krásné a klidné krajině. V lázeňském parku můžeme začít 
naši procházku ochutnávkou Prusíkova pramene. Z lázní se vydáme po žluté turistic-
ké značce směrem k vesničce Okrouhlé Hradiště ležící na svahu Hradišťského vrchu.  
Odtud pokračujeme dále po žluté až k romantické zřícenině gotického hradu Gutštejn,  
která se tyčí na skále nad zalesněným údolím potoku Hadovka. Hrad byl založen kolem 
roku 1300 jako rodové sídlo pánů z Gutštejna. Své návštěvníky láká toto místo překrás-
nou přírodou a tajemnou atmosférou. Odtud budeme pokračovat po červené značce po-
dél potoka k bývalému Papírovému a Machařovskému mlýnu. Po červené jdeme poté 

ještě asi 1,5 km a ta nás dovede 
až k naučné stezce „Ke studán-
ce lásky“. Trasa je značena bílým 
čtvercem se zelenou úhlopříčkou, 
je lemována informačními tabulemi  
a odpočinkovými místy. Pověst praví, 
že těm, kteří se ze studánky společně 
napijí, jejich láska nikdy nevyhasne. 
Posledních 100 m zpět do centra 
Konstantinových Lázní dojdeme po 
značce žluté.  

13,2 km 273 m 4:00 h

REGION PILSEN / PLZEŇSKÝ KRAJ

Erlebnispunkte in geographischen Koordinaten / Zajímavá místa udaná v geografických koordinátech 

Konstantinovy Lázně 
49°52‘56“N, 12°58‘35“E

Papiermühle / Papírový mlýn  
49°50‘55“N, 12°59‘11“E

Okrouhlé Hradiště
49°51‘58“N, 12°59‘38“E

Macharzenmühle / Machařovský mlýn  
49°51‘14“N, 12°58‘54“E

Burg / hrad Gutštejn
49°51‘08“N, 13°01‘02“E

Liebesbrunnen / Studánka lásky
49°51‘45“N, 12°58‘20“E
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