
PROGRAM 
POD ROZHLEDNOU
14.00–18.00 hodin
Aby to čert vzal  PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Dobrodružné loutkové představení o tom, 
jak Kašpárkovi pomůže jeho důvtip a břitký 
jazyk a hloupost a zloba jsou potrestány.
Kratochvilný automat  PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
na přání zahraje vaše oblíbené filmy!
Učené prase rakvičkové divadlo Milana Formana 
Ponožky pana Semtaťuka koncert berounské 
kapely. Hudební karbanátek semletý z folku, 
jazzu, hospodského šramlu a dalších ingrediencí
Výtvarný ateliér  PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
Výroba nejkrásnější rozhledny z různých materiálů 
pod vedením zkušených výtvarníků.
18.00 hodin  
Slavnostní slovo starosty města Planá a zástupce města 
Tirschenreuth. Slavnostní fanfáry z ochozu rozhledny 
a krátký koncert Waldsassenského žesťového souboru. 
Výstava rozhleden z výtvarného ateliéru.
20.30 hodin
Draceana  POULIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
na motivy legendy o Svatém Jiří. Napětí, dojetí 
a smích pro malé i velké. Představení s prvky 
akrobacie, živou hudbou a živým kontaktem.  

OBNOVENÍ TRADICE 
VÝLETNÍHO MÍSTA V PLANÉ

Rozhledna na Bohušově vrchu v Plané u Mariánských Lázní
stojí v nadmořské výšce 570 m  |  výška rozhledny je 16 m 

a její vyhlídková plošina je ve výšce 14 m
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Historie
R O Z H L E D N YPředchůdcem dnešní plánské rozhledny na holém kopci východně od města Plané, zvaném Bohušův 

nebo též Šibeniční vrch, býval dřevěný vyhlídkový gloriet. Tento oblíbený výletní cíl lidí z okolí však po-
stupně zchátral a musel být stržen, a tak se začalo uvažovat o nové, odolnější stavbě plánské rozhledny. 
Podnět k jejímu vybudování vzešel ze strany místního Ozeleňovacího a okrašlovacího spolku v roce 

1908, kdy bylo v rámci celé monarchie připomínáno 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. 

Za rok byla dokončena stavba cihlové 16 metrů vysoké vyhlídkové věže. První návštěvníci zdolali 73 
kamenných schodů Rozhledny Františka Josefa v létě roku 1909. Později byl dostavěn malý domek u její 
paty, který sloužil strážnému, a dřevěná bouda určená k prodeji občerstvení. Kolem cesty vedoucí z měst-

ského parku k rozhledně byl v roce 1911 vysázen třešňový sad.

Z rozhledny je krásný výhled na město Planá, na Přimdu, na Mariánské Lázně a na část pohraničí, 
které tvoří Český a Slavkovský les a Tepelská vrchovina. Věž je dominantou východního městského 
panoramatu a zároveň představuje protiváhu zámeckému návrší při západním okraji města. V neposlední 

řadě je oceňovaným krajinotvorným prvkem.

O S L A V Y  100 let 
R O Z H L E D N YVyjděte si v sobotu odpoledne na Bohušův vrch cestami, které vás přivedou až k rozhledně. Cestou 

potkáte výtvarné objekty, které v rámci týdenního workshopu v Plané vytvořilo přímo pro toto místo 
a plánské obyvatele několik mladých výtvarníků z celé České republiky. Podaří-li se vám získat společ-
nou fotografii se všemi objekty na cestě k plánské rozhledně, čeká vás na vrcholu speciální odměna! 
Kulturní program pro děti i pro dospělé, plný pohádek, hudby i ohně, začne u rozhledny v odpoledních 
hodinách a bude probíhat až do pozdního večera. Pro děti i dospělé bude připravena výtvarná dílna, kde 
si budou moci zhotovit rozhlednu podle svých představ. Vyrobené rozhledny budou na závěr vystaveny. 
Výtvarná dílna bude probíhat pod vedením zkušených výtvarníků. Občerstvit se můžete u stánků posta-

vených u rozhledny, jako připomínka domku s občerstvením, který tam dříve stával.Svůj výšlap na Bohušův vrch završte výstupem na věž rozhledny a pokochejte se (při dobré viditel-
nosti) výhledem na malebné okolí města Planá. A nezapomeňte, že rozhledna je všem volně přístupná 

nejen po dobu trvání oslav.Rozhledna se od svého vzniku stala vděčným objektem zájmu také mezi tvůrci pohlednic. I vy si 
budete moci na památku zakoupit pohledy rozhledny a Bohušova vrchu a k dispozici bude také pamá-

teční razítko rozhledny.Přístup na rozhlednu bude libovolný z jakékoliv strany. Rozhledna nebude přístupná pro motorová 
vozidla! Prosíme, nechte svá jednostopá i dvoustopá motorová vozidla na parkovišti u nemocnice nebo 

na parkovacích plochách na náměstí či v ulici Dukelských hrdinů. Děkujeme. 
A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA ROZHLEDNĚ!!! 

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ – INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  

POŘÁDÁ: MĚSTO PLANÁ

ZIEL 3

CÍL 3

panoramatu a zároveň představuje protiváhu zámeckému návrší při západním okraji města. V neposlední 
řadě je oceňovaným krajinotvorným prvkem.
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