
pouze půl kilometru od rozhledny východním směrem. 
Dojede se k němu ze silnice Bochov - Toužim. Od závory 
sjízdné pouze na horském kole. Suvenýry v informač-
ním centru v Bochově.

HARTENŠTEJN
734 m n.m.
Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary

Patnáctimetrová kamenná věž bývalého hradu z druhé 
poloviny 15. století. V roce 2011 byla věž po rozsáhlých 
zabezpečovacích a rekonstrukčních pracích zpřístupně-
na veřejnosti jako rozhledna. Kruhový výhled z malých 
okének dřevěné místnosti ve výšce 10 metrů (Bochov, 
Doupovské hory, Krušné hory s Klínovcem, Špičákem 
a Plešivcem, vysílač Krašov a při dobré viditelnosti až 
Plzeňská pánev). V Bochově se dojede na nejnižší část 
náměstí a po asfaltové silnici se sjede příkrý kopec k 
rybníku. Zde se odbočí doleva a vystoupá se stometrový 
příkrý kopec mezi domky na kraj obce. Zde asfaltka za-
tím končí. Prudkým stoupáním mezi pastvinami se pak 
dojede po devíti stech metrech až k závoře pod samot-
ným vrcholem. Kamenitá cesta pak prudce stoupá 
lesem a celý kopec se po 300 metrech od severu objede 
až na vrchol. Po návratu do Bochova ještě navštivte jedi-
nečný památník obětem 1. světové války, který je 
z věže velmi dobře vidět a nachází se vzdušnou čarou 

MOTTO: Rozhledna je dáma, při jejímž dobývání se chvějeme vzrušením 
z očekávaného, abychom se posléze třásli vyčerpáním z právě objeveného!

www.cykloknihy.cz

„Ochutnávka“ z již  třetího aktualizovaného 

a doplněného vydání knihy, která získala hlavní cenu 

Czech Travel Press s oceněním Nejlepší publikace  roku 

2009 v kategorii průvodců 

a kartografických děl.

V knize nakladatelství Cykloknihy najdete 

přes tři stovky rozhleden s podrobnými popisy, 

velkou vloženou mapou a přehlednou tabulkou 

s tisíci údaji o rozhlednách. 

inzerce

TV PROGRAM

 6.30 Powerpuff Girls          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.50 Transformers: Roboti v   
  utajení (10)          
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.30 M*A*S*H (187)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.20 M*A*S*H (188)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).                
 8.55 M*A*S*H (189)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).         
 9.30 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Srdce  
  se nemýlí          
  Dorothy se vrací se synem do Anglie  
  na panství manžela své zesnulé sestřenice. 
  Zde musí ona i její syn vyřešit své  
  citové problémy, které zapříčinilo jedno  
  velké nedorozumění... 
  Německý romantický příběh (2003).  
 12.15 Polední zprávy          
 12.30 Jake a tlusťoch I (23)          
        Rapsodie v modrém
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy IX (1)          
        Nechtěné dítě 1/2
  Další řada německého seriálu (2015).  
 14.30 Komisař Rex VII (12)          
        Slavná za každou cenu
  Německý kriminální seriál (2002). 
 15.30 Komisař Rex VII (13)          
        Ukradená mumie
  Německý seriál (2002). 
 16.35 Odpolední zprávy          
 16.50 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 18.55 Zprávy FTV Prima          
 19.25 Krimi zprávy          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 Vraždy na přelomu století (6)          
        Vrah z tržnice
        Kousek u tržnice je nalezen zraněný  
  muž, který vypadá jako opilec. Přestože  
  ho svědci donesou do nemocnice, tak  
  zemře. Případ zavede vyšetřovatele na  
  tržnici, kde není zcela bezpečno. Mezi  
  Janem a Konstancií při tom přeskočí  
  jiskra... Polský kriminální seriál (2017).  
 21.20 Aféra Thomase Crowna          
  Pierce Brosnan je velmi bohatým  
  obchodníkem, který neváhá riskovat.  
  Když ze střežené galerie osobně ukradne 
  drahý obraz, ochotně spolupracuje s  
  policií i pojišťovnou při vyšetřování...
        Americký fi lm (1999). 
 23.40 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 0.40 Komisař Rex VII (12)        
  Německý kriminální seriál (2002). 
 1.40 Komisař Rex VII (13)        
  Německý seriál (2002). 
 2.40 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 3.35 Doktor z hor: Nové 
  příběhy IX (1)          
  Další řada německého seriálu (2015). 

20.15
Vraždy na přelomu století

krimi seriál


