ZAJÍMAVOSTI DOMAŽLICKA
DOMAŽLICE
Městské informační centrum v Domažlicích
nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
tel.: +420 379 725 852, +420 721 776 962
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz, web: www.idomazlice.cz,
www.domazlice.eu, www.chodskeslavnosti.cz
Domažlice, malebné město při česko-německé hranici, založené
kolem r. 1265 Přemyslem Otakarem II., je typické svým náměstím
s podloubím, šikmou válcovou věží a Dolní branou. V letních měsících o víkendech můžeme
i dnes potkat na domažlickém náměstí ponocného, který svou modlitbou, zpěvem i hlasem
trouby hlásí příchod večera.
Kulturní centrum – Pivovar Domažlice – v nově zrekonstruované části domažlického
pivovaru s názvem Hvozd je k vidění expozice o historii pivovarnictví v Domažlicích i
v regionu. Jedná se o velmi zajímavý prostor s prosklenými podlahami. Prohlídky zajišťuje
infocentrum, více: www.idomazlice.cz.
Chodský hrad – Muzeum Chodska – původně gotický hrad, založen kolem roku 1265
českým králem Přemyslem Otakarem II. Dnešní podoba je z 18. století. Od roku 1931 je
zde umístěno muzeum, které nabízí návštěvníkům stálou expozici o městě i Chodsku,
pravidelné výstavy a vyhlídkovou věž.
Více: www.muzeum-chodska.com, tel.: +420 379 776 009
Otvírací doba:

duben – říjen
listopad – březen

po – ne
po – pá

9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Muzeum Jindřicha Jindřicha se nachází pod dolní městskou branou. Návštěvníci zde
mohou vidět soukromé sbírky hudebního skladatele a národopisce Jindřicha Jindřicha.
Jedinečná je mistrova sbírka podmaleb na skle. V přízemí muzea se nachází Galerie bratří
Špillarů, která návštěvníkům nabízí díla bratrů Špillarových, jakož i příležitostné výstavy
současného výtvarného umění. Po rekonstrukci otevřeno od 1. 4. 2016.
Více: www.muzeum-chodska.com, tel.: +420 379 722 974, +420 723 745 173
Šikmá věž při kostele Narození Panny Marie – ke zdolání 194 schodů vyzývá návštěvníky
města domažlická věž, vychýlená o 59 cm od své osy. Unikátní je skleněný oltář – největší
basreliéf v Čechách od výtvarnice Vladimíry Tesařové, který se nachází v severní kapli
kostela. Více: www.farnostdomazlice.cz
Otvírací doba věže: květen – září

po – so 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, ne 13.00 – 17.00

Výstava vláčků v Domažlicích – modelová železniční show, kde vlaky jezdí uvnitř i venku
na zahradě, více: www.simitrain.cz, tel.: +420 723 246 882
Arboretum – Erbenova 184, Domažlice - areál Vyšší odborné školy, Obchodní akademie
a Střední zdravotnické školy, více: http://arboretum.oadomazlice.cz/, tel.: +420 607 731 346

OKOLÍ DOMAŽLIC
(v závorce je uvedena přibližná vzdálenost od Domažlic, rozcestník turistických cest je na
náměstí v Domažlicích u klášterního kostela – kostela Nanebevzetí Panny Marie, GPS:
49.4402528N, 12.9276642E)
„Sochařská stezka na Baldov“ (2 km) – galerie soch v přírodě – připomíná dějiny města
Domažlice kolem roku 1431, kdy došlo k vítězné bitvě husitů nad křižáky. Stezka měří 1,2
km a začátek je za Domažlicemi, rozcestí U Tří vrb, směr Luženičky (zelená turistická
značka).
Baldovské návrší (3 km) – vyhlídkové místo s panoramatickou mapou KČT, kaplička
Nejsvětější Trojice. V roce 2015 byl na Baldově slavnostně odhalen Pomník bitvy u
Domažlic – kalich vysoký 6 metrů od sochaře Václava Fialy. Více: www.bitvaudomazlic.cz
Vavřineček (3 km) – neboli Veselá hora s kostelíkem sv. Vavřince, každoročně ožije v srpnu
slavnou Svatovavřineckou poutí s velkou účastí věřících v krojích. V kostele je skleněný
oltář sv. Vavřince a ambon od Vladimíry Tesařové. Kostel je přístupný několikrát v roce.
(vyhlídkové místo, památné lípy, panoramatická mapa KČT)
Zelenovské rybníky (5 km) – soustava tří rybníků Zelenovského, Radošova a největšího
Strakovského v úžlabině potoka Zubřiny na úpatí Dmoutu. Jedno z nejkrásnějších údolí
našeho regionu. Výskyt vzácných rostlin a živočichů.
Babylon (8 km) – oblíbené letovisko, koupaliště, ubytování, stravování, autokemp, dětské
hřiště, minigolf, „Čertova naučná stezka“ - je určena pro pěší i cyklisty, má 21 zastávek s
popisem historických i přírodních zajímavostí v okolí Babylonu: akvadukt, viklan – Čertův
kámen, Rašínův kámen, Teplobystřický kanál, křemencový val...
Akvadukt u Havlovic (5,5 km) – technická zajímavost, ojedinělá v ČR – voda teče nad
železniční tratí. Akvadukt převáděl vodu mlýnského náhonu Teplé Bystřice nad železniční
tratí. Dnešní podoba je z roku 2011. Leží na mezinárodní cyklotrase C 3.
Přírodní památka Salka u Pasečnice (8 km) – zatopená štola je pozůstatkem těžby kyzové
břidlice používané již v 17. století na výrobu kamence.
Hrádek (7 km) – vyhlídkové místo nad obcí Újezd, pomník Jana Sladkého Koziny, dětské
hřiště, velká socha chodského psa, stylová restaurace, ubytování v chatkách.
Naučná stezka Letecké stopy 2. světové války u Újezda (6 km) ukazuje historii
osvobozování Chodska na konci války. Na konci stezky je památník amerického stíhacího
pilota Virgila Paula Kirkhama, který zde položil svůj život 30. 4.1945. Byl posledním
americkým pilotem stíhaček, který padl v boji proti hitlerovskému Německu v Evropě.
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě (5 km) – expozice je zaměřena na historii
chodské rebelie a život Chodů. Těšit se můžete také na chodské nářečí. Vystaveny jsou zde
mimo jiné chodské kroje, prezentovány obyčeje a zvyky. Tel.: +420 379 722 282
Otvírací doba:

květen – září

út – ne

9.00 – 17.00

Tematická trasa po stopách Chodů - Tato trasa má celkem patnáct zastavení od Pocinovic
až po Bělou nad Radbuzou. Přibližuje chodskou historii a historii jednotlivých zastávkových
míst.
Poutní místo Dobrá Voda u Draženova (7 km) – poutní kaple zasvěcená Panně Marii, je
spjata se zdejší studánkou. První zpráva o zázračném vyléčení pochází ze začátku 19. století.
Oltářní obraz Matky Boží Pomocné zvaný "Chodská madona" je od Jaroslava Špillara.
Dražinovská hora byla oblíbeným místem Jindřicha Šimona Baara, Jana Vrby či Boženy
Němcové. Dobrá Voda je nejmladším poutním místech Chodska. Pouť se zde koná poslední
květnovou neděli.
Draženovský špýchar (5 km) – malé muzeum, prohlídka po tel. domluvě: +420 379 723
926. Pro větší skupiny možnost i komentované prohlídky obce.
Lomeček (8 km) – zatopený bývalý kamenolom u Mrákova s křišťálově průzračnou vodou a
podvodní pozorovací kabina, která je největší v ČR. Vstup se psy zakázán.
Více: www.lomecek.cz, tel.: +420 608 828 007
Otvírací doba:
červenec – srpen denně
9:00 – 21:00
září – červen
čt – ne
9:00 – 17:00
Gloriet – klobouk u Kouta na Šumavě (8 km) – podle pověsti se vypráví, že právě zde
ztratil v roce 1431 kardinál Cesarini svoje listiny, zlatý kříž a klobouk, když prchal před
husity. Proto gloriet připomíná kardinálský klobouk.
Dřevorubecké muzeum v Peci (10 km) – nahlédnutí do života našich předků, seznámení se
s každodenními činnostmi, nástroji, část expozice je věnována historickým motorovým
pilám. Prohlídka je možná po telefonické domluvě: +420 379 795 250, +420 721 062 583.
Nejstarší dějiny a milavečskou kulturu z doby bronzové představí „Naučná stezka do
společné historie – doba bronzová“ - Milavče (7 km), Chrastavice (4 km)

HORŠOVSKÝ TÝN
Regionální informační centrum Horšovský Týn
5. května 50, 346 01 Horšovský Týn
Tel.: + 420 379 415 151, Mob.: + 420 724 160 150
e-mail: info@mkzht.cz, www.mkzht.cz, www.horsovskytyn.cz
Státní hrad a zámek Horšovský Týn
Dominanta města Horšovský Týn je Státní hrad a zámek Horšovský Týn, národní kulturní
památka. Původně biskupský hrad založený ve 13. století byl v 16. století přestavěn
na renesanční zámek, v němž sídlili příslušníci rodu Lobkoviců a Trauttmansdorffů.
Veřejnosti je přístupný v několika prohlídkových okruzích: hrad, zámek, purkrabství,
Mitsuko.

Otevírací doba: Listopad – březen: zavřeno /pouze pro předem objednané skupiny/
Duben, říjen: soboty a neděle 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Květen, září: každý den kromě pondělí 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Červen – srpen: každý den kromě pondělí 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
26.12. – 31. 12.: vánoční prohlídky na zámku 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin
Zámecký park
Původně renesanční zahrada, přebudována na přírodně krajinářský park o rozloze 40 ha
s řadou vzácných dřevin. Nachází se zde několik zajímavých staveb: Vdovský dům,
vyhlídková věž, gloriet, sýpka, míčovna. Vede zde naučná stezka Královská rokle
a naučná stezka dřevin.
Kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží
Věž kostela, 38 m vysoká, umožňuje návštěvníkům po vystoupení 98 schodů překrásnou
vyhlídku o okolním kraji. Kontakt: + 420 379 415 151 /informační centrum/.
Veřejnosti je zpřístupněna: červen, září So - Ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin,
červenec, srpen Út – Ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Městská památková rezervace
je v Horšovském Týně souborem stavebních památek od doby gotické po počátek 20. století.
Patří sem církevní stavby – arciděkanský kostel sv. Apolináře s gotickým presbytářem
a nástěnnými malbami v kapli, městský kostel sv. Petra a Pavla, empírová zvonice
na náměstí s několikatunovým zvonem, kapucínský klášter, výstavní měšťanské domy
na náměstí s gotickými stavebnými prvky a nádherně zdobenými barokními štíty, renesanční
radnice.
Rozhledna na Šibeničním vrchu (459 m n. m.) (2,5 km)
Dřevěná, 21 metrů vysoká, hranolová věž stojí na místě, kde kdysi stávala kaple Panny
Marie Lurdské. Vrchol rozhledny tvoří koruna s latinským křížem. Rozhledna poskytuje
výhled na Horšovský Týn a jeho okolí, celé pásmo Českého lesa a Šumavy. Veřejnosti je
celoročně volně přístupná a dostanete se k ní z centra města, odkud vede naučná stezka
se 6 informačními tabulemi.
Kostel Sv. Anny na Vršíčku (2 km)
Pozdně gotický poutní kostel s vynikající síťovou klenbou presbytáře byl v 18. století
zbarokizován. Součástí kostela je hrobka posledních majitelů zámku – Trauttmansdorffů.
Veřejnosti je zpřístupněný při Poutní mši svaté, která se slouží vždy sobotu při Anenské pouti
Kostel Všech svatých v Horšově (2,5 km)
Kostel je možný si prohlédnout pouze po předchozí domluvě se správou hradu a zámku
Horšovský Týn na tel. č.: + 420 379 423 111.Kolem kostela prochází naučné stezka Obora
Horšov, která začíná na dvoře školního statku a areálu Penzionu Obora. V areálu je
veřejnosti přístupný Malý hospodářský dvůr, kde mají děti možnost prohlédnout si domácí
zvířata, a dokonce se i povozit na oslíkovi a poníkovi.

Sedmihoří (12 km)
Přírodní park Sedmihoří, tvoří ho kruh kuželovitých vrchů o průměru 4 – 5 km, vzniklý
vyvřelinami žuly. Ta při zvětrávání vytvářela řadu bizarních kamenných útvarů a velkých
balvanů. Nejpůsobivější jsou tzv. mrazové sruby, kamenná pole žulových balvanů. Celým
Sedmihořím provede návštěvníka naučná stezka s 12 zastaveními o délce 10 km.
Křenovy (6,5 km)
V obci se nachází nejmenší Muzeum vah v České republice s výstavní plochou 4,23 m2
a více než 40 exponáty. To bylo oficiálně potvrzeno agenturou Dobrý den v České knize
rekordů. V expozici jsou zastoupeny váhy s hmotnostním rozsahem od 2 gramů do 16 tun.
Návštěvníci mohou shlédnout např. bývalou zemědělskou váhu, váhy lékařské, osobní,
kuchyňské, krámské, decimální, poměrové, rybářské, poštovní, vojenské kapesní váhy,
ale i další předměty, které nějakým způsobem s vážením souvisí. Kontakt: Obecní úřad
Křenovy, tel.: + 420 728 993 410, e-mail: obec@krenovy.cz, www.krenovy.cz
Puclice (8,5 km)
Tvrz v Puclicích je v současné době zpřístupněna veřejnosti po předchozí domluvě na
obecním úřadě (tel.: + 420 379 492 353, www.puclice.cz). Na tvrzi se také nachází obecní
úřad, knihovna a mateřská škola. Směrem na Křenovy se nachází vyhlídkové místo.
Semněvice (9 km)
V obci se nachází kostel sv. Jiří a vyhlídkové místo, které skýtá jedinečný pohled na blízké
zalesněné panoráma přírodního parku Sedmihoří.
Ostromeč (10 km)
Galerie drátenictví, Dana Soukupová, Ostromeč 3, tel.: + 420 724 537 194,
e-mail: SoukupovaDratenik@centrum.cz, www.dratenictvisoukupova.cz
Jivjany (13 km)
Keltský skanzen zaměřený na řemeslnou výrobu a historii bydlení v době železné. Postupně
vznikají obytné domy, opevnění, dílny jako je kovárna, hrnčírna či tkalcovna.
Kontakt: + 420 722 578 847, e-mail: info@vousuvkmen.cz, www.vousuvkmen.cz
Velký Malahov (11,5 km)
Skalka s prohlubní ve tvaru sedátka, zvaná též Čertovna nebo Ďáblova skála.
Lštění (10,5 km)
Tvrz ve Lštění s opravenými interiéry včetně původních středověkých trámů a unikátního
čtvrtého patra. To je práce nadšeného majitele, archeologa a autora četných prací o
památkách západočeského kraje pana Zdeňka Procházky. Tel: + 420 606 489 226,
info@nakladatelstvi-cl.cz
Netřeb (13 km)
Zřícenina hradu se nachází asi 1,5 km jižně od obce Kanice na zalesněném hřebeni
Úhlíkovského výběžku a stejnojmenném území přírodní rezervace, zřízené pro ochranu
porostu tisů starých 600 – 800 let.

Osvračín (11 km)
Pro milovníky přírody začíná v Osvračíně naučná stezka Po stopách Jiráskovy Lucerny.
Je osazena 10 informačními tabulemi a měří 12 km. Od osvračínské zastávky ČD vede
k návsi kolem bývalého zámku rovnoběžně údolím Zubřiny k Hlohovské tůni, kde řeka
protéká původním neregulovaným korytem a díky tomu je zde zachován mokřad, který
je domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Naučná stezka vede kolem mlýna Na
Pasece, přes hrádek Lacembok a končí na nádraží ve Staňkově.
Koloveč (20 km)
Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m2 a více než 7000 exponáty patří
mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena
všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu
nachází 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.
K zajímavostem patří i světoznámý kolovečský mlýn na přemílání starých bab na mladá
děvčata. Součástí prohlídky je také stále vyrábějící hrnčířská dílna rodiny Volfů vyrábějící
známou kolovečskou keramiku.
Otevírací doba: březen – říjen / denně 9:00 – 17:00, listopad – únor / po předchozí domluvě
Domažlická 1, 345 43 Koloveč, Tel.: + 420 737 480 473, e-mail: info@muzeum-kolovec.cz,
www.muzeum-kolovec.cz

HOLÝŠOV
Informační centrum
náměstí 5. května 32 , 345 62 Holýšov, tel.: + 420 379 412 600,
e-mail: informacnicentrum@mestoholysov.cz, www.mestoholysov.cz
Dům dějin Holýšovska
nám. 5. května 18, 345 62 Holýšov, tel. č.: 727 838 248,
e-mail: dumdejinholysovska@mestoholysov.cz,
www.mestoholysov.cz/dum-dejin-holysovska
Otevírací doba:
květen – září/ pondělí – zavřeno, Út – Pá 9.00 - 12.00 a 12.30 – 17.00, So – Ne 13.00 – 17.00 hodin
říjen – duben/ pondělí – zavřeno, Út – Pá 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00, So – Ne na objednávku

Návštěvníci si mohou prohlédnout nově připravené expozice, které jsou věnovány historii
Holýšova a historii II. světové války v Holýšově. Průvodcem expozice je malý chlapec
Johann, který na statku opravdu v minulosti žil a zažil zde překotnou historii 1. poloviny
20. století.
Bunkr - otevírací doba dle domluvy s panem Valešem na tel. č.: 606 612 677
Naučná stezka podle Pověstí z Holýšova
Podle brožurky Pověsti z Holýšova, stručné informace jsou také na letáčku na IC
Naučná stezky II - k dispozici letáček na IC s plánem
Vytůň - v holýšovském lese, cca tři kilometry od Holýšova, je zde kaplička, pan Říha zde
chová zvířata.

Kvíčovice
Miniexpozice Štěpánky Haničincové /otevřeno denně 9 – 18/, bunkr, vyhlídkové místo.
Čečovice
Unikátní gotický kostel sv. Mikuláše s bohatou kamenickou výzdobou. Kostel je jedním z
nejpozoruhodnějších gotických staveb Domažlicka a je výjimečně pozoruhodným dokladem
vrcholně gotické architektury. Architektura kostela má obdobu v řezenské katedrále a v
kostele sv. Jana Křtitele v Nabburgu.

POBĚŽOVICE
Městské kulturní a informační středisko Poběžovice
nám. Míru čp. 210, Poběžovice
Tel: + 420 379 497 889, Mob: +420 734 449 630 nebo +420 730 890 861
e-mail: info@pobezovice.cz , www.pobezovice.cz
Zámek v Poběžovicích
Poprvé jsou Poběžovice připomínány v roce 1359. V 15. století byl vystavěn gotický hrad
s hradbami a kostel. Roku 1502 byly Poběžovice povýšeny na město. Původní gotický hrad
byl v letech 1682-1695 přestaven do podoby raně barokního zámku. V 19. století zde
pobýval mladý Bedřich Smetana, který v rodině Thunů působil jako učitel hudby. V roce
1864 zakoupil Poběžovické panství rod Coudenhovů. Hrabě Heinrich Coudenhove-Kalergi
působil jako vyslanec v Japonsku, kde se seznámil s krásnou Mitsuko, se kterou se oženil
a v roce 1896 spolu přijeli do Poběžovic. Heinrich a Mitsuko měli 7 dětí. Z nich
nejvýznamnější - Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi byl prvním prezidentem
Panevropské unie. Přístupnost objektu nutno telefonicky ověřit: 379 497 889.
Coudenhove-Kalergi Zen Zahrada Míru
Kamenná japonská zahrada v Poběžovicích vznikla jako připomínka pobytu slavné Japonky
Mitsuko Aoyama Coudenhove-Kalergi a její rodiny, kteří jako poslední majitelé žili na
poběžovickém panství do roku 1945. Zahradu vytvořil tým japonským architektů a umělců,
kteří v Japonsku patří k nejlepším. Vybudovali památník, který mimo jiné symbolizuje mír
po obou stranách hranice, mír mezi kontinenty a návrat k hodnotám. Energie, která byla do
kamenů vtisknuta, vyjadřuje úctu a náležitost k rodině, k bližnímu svému. Místo, které bylo
zvoleno pro vznik zahrady, koresponduje s harmonií domova, kde rodina CoudenhoveKalergi prožívala společné chvíle a toto místo doplňuje celkový ráz poselství zahrady.
Na místě se snoubí atmosféra soudržnosti, pevného rodinného pouta, hlubokých
myšlenkových pochodů i uvolněného rozjímání a meditace. Jednotlivé kameny byly
vybírány pečlivě s ohledem na šetrnost k přírodě s odkazem na genia loci a samozřejmě dle
toho, jakou energii a uměleckou výpovědní hodnotu vyzařovaly. Kameny představují členy
rodiny Coudenhove-Kalergi, ale jednotlivá pojmenování záměrně nemají. Je na každém
z návštěvníků, aby se zastavil a posadil se svými myšlenkami. Budiž tato zahrada světlem
Vašich dní, místem odpočinku, přemýšlení. Zahrada je budována s největší pokorou k životu
ale bez myšlenkových omezení. Chraňte naši společnou zahradu a spoluutvářejte její
výjimečnou atmosféru a poselství. Město Poběžovice a Poběžovice-Ronsperg, z. s.

Židovský hřbitov
Leží severozápadně od obce Poběžovice v remízku v polích po pravé straně silnice na
Drahotín. Nově k němu byla vybudována zpevněná cesta z Poběžovic. Během okupace došlo
k jeho devastaci a dodnes v areálu zůstalo jen kolem 50 náhrobních kamenů z necelých pěti
set udávaných k roku 1929. Nejstarší náhrobek z roku 1634 je situován v zadní části
hřbitova. Na hřbitov se vstupuje umělecky kovanou brankou s kamenným portálem,
jež nese hebrejský nápis. Péčí o hřbitov se zabývá Občanské sdružení Abraham Poběžovice.
Volně přístupné. Zákaz vstupu v sobotu a během židovských svátků.
Augustiniánský klášter v Pivoni
Klášter v Pivoni vybudovali mniši řádu augustiniánů, kteří se v Pivoni usídlili krátce
po založení svého řádu – kolem roku 1260. Klášter byl vybudován na místě bývalé
poustevny. Jednalo se o jednu z prvních plně gotických staveb na našem území.
Areál kláštera dnes tvoří skupina dosti zchátralých barokních budov. Nepřístupné.
Starý Herštejn
Starý Herštejn stojí na jednom z kopců v Českém lese uvnitř přírodní rezervace Starý
Herštejn asi 16 km od Domažlic, nedaleko Vranova, místní části Pivoně. První písemná
zmínka o hradu pochází z roku 1272. V roce 1328 hrad koupil Jindřich Bavorský, falckrabě
rýnský, který jej brzy poté věnoval českému králi. V roce 1331 jej Jan Lucemburský prodal
pražskému biskupovi Janu IV. z Dražice, jenž vlastnil Horšovský Týn. Za husitských válek
jej dobylo vojsko Domažlic. Dále hrad získal loupeživý rytíř Zdeněk Dobrohost z
Ronšperka, který zde přepadával pocestné na kupecké stezce do Bavor.
Pramen Radbuzy
Řeka Radbuza pramení na západním svahu Pivoňských hor nedaleko křižovatky Liščí
domky v nadmořské výšce 689 m n. m. Pramen s odpočívadlem je od křižovatky Liščí
domky vzdálen přibližně 500 m a trasa k němu je značena jak od tohoto rozcestí,
tak od vsi Závist.
Zaniklé vsi
Po ukončení 2. světové války zaniklo v českém pohraničí na Domažlicku více než 50
vysídlených německých obcí a osad. Lokality, které se nacházely v blízkosti statní hranice,
byly po vyhlášení tzv. zakázaného pásma a spuštění železné opony plánovitě zbořeny.
Společně s vesnickými chalupami a dvory zanikly také školy, zámky i kostely. Teprve
v 90. letech 20. století se zakázané pásmo opět otevřelo všem, kteří se zajímají o jeho
pohnutou historii i současnou tvář. K návštěvě zaniklých osad jsou ideální podmínky na jaře,
případně na podzim, kdy vegetace nezakrývá nezřetelné pozůstatky. Putování po zaniklých
místech je v terénu označeno tabulemi s česko-německými názvy, někde nejsou patrné
již žádné známky dřívějšího osídlení. Většina zaniklých vsí leží na místních komunikacích
nebo značených turistických trasách.
Putování po zaniklých místech je pro návštěvníky nevyčerpatelným zdrojem podnětů
k přemýšlení o časech minulých a lidské nesnášenlivosti.
V bývalé obci Lučina/Grafenried u Nemanic jsou v posledních letech postupně odkrývány
jednotlivé zničené objekty, jedná se o velmi zajímavou sondu do historie (odkryty jsou
pozůstatky kostela, fary, hospody, pivovaru, sklárny a dalších objektů, přístupný je také

původní hřbitov). Každoročně se tu koná česko-německá mše v místě původního znovu
vysvěceného kostela sv. Jiří.
V Pleši na Bělsku se konají pravidelné česko-německé mše v základech hřbitovního kostela.
Jiným způsobem však zanikla obec Trubce na Holýšovsku, po roce 1960 se stala součástí
vojenského výcvikového prostoru.
Zaniklá obec Lísková, dnes hraniční přechod, nabízí poznání svojí historie formou
questingu (hledačky), pracovní list lze stáhnout na internetu.
Zřícenina zámku Dianahof
Zřícenina loveckého zámečku a zaniklá osada Dianin Dvůr (něm. Dianahof; objevuje se také
jako Diana) stávaly v lesích u česko-bavorských hranic na návrší nad údolím Černého
potoka, necelý 1 km od dnes rovněž zaniklé obce Švarcava, pod kterou administrativně
spadaly. Dnes zbytky zámečku patří pod Rybník a okolo něj vede cyklotrasa 36.
Přírodní rezervace Drahotínský les – Skalky
Drahotínský les je přírodní rezervace ev. č. 1048 poblíž obce Drahotín v okrese Domažlice.
Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je geologická
hodnota lokality. Tento CHPV lze považovat za součást kulturního bohatství a doklad vývoje
přírody a dále pak zabezpečení jeho existence pro biologické studium dalších generací.
Naučná stezka „Těžba živců na Poběžovicku“ seznamuje návštěvníky Poběžovicemi
a jejich okolím, nabízí nepřeberné množství informací, záhad, tajů nejen z přírody,
ale i z historie regionu. (Zámělíč, Otov, Ohnišťovice, Poběžovice)

BĚLÁ NAD RADBUZOU
Informační centrum
Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Tel. + 420 379 766 318, e-mail: knihovna@belanr.cz, www.sumavanet.cz/icbela
Barokní most se sochami na řece Radbuze – z poč. 18. stol.
Naučná stezka v areálu základní školy – seznámení s historií, faunou a flórou v okolí města
Vyhlídka – 2 km severovýchodně od Bělé s rozhledem od Přimdy po Velký Javor
Kocovy kameny
Nachází se pod vrcholem kopce Velký Zvon (859 m n. m.), nejvyššího vrcholu Českého lesa
na Bělsku. Už v minulosti byl kopec využíván jako strážní bod, v 19. století se místo
nazývalo „Kocova vyhlídka“. Dnes je vrch zarostlý stromy a přímo na vrcholu je objekt
armády České republiky. Kocovy kameny jsou několik metrů vysoké skalky. Nápisy
vytesané na jejich závětrné straně v letech 1800 - 1894 upomínají na majitele panství Újezd
Svatého Kříže, barony Koce z Dobrše (Kotz von Dobrz), a jejich hosty na panství.
Pleš
Hřbitov s obnovenými základy kostela sv. Jana Křtitele

Růžov – zaniklá vesnice
Zde došlo na konci 2. světové války k boji německých a amerických jednotek. Tuto událost
popisuje informační tabule v místě střetu a pamětní deska na zbytku jednoho z domů
připomíná jména dvou padlých amerických vojáků.
Železná
Park Smíření – bývalý zámecký park
Obora s rybníkem – volně přístupná, možnost vidět mnoho chráněných druhů rostlin
i živočichů.

KLENČÍ POD ČERCHOVEM
Turistické informační centrum Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem 4, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
Tel. +420 379 795 325, fax: +420 379 795 026, Mob: + 420 734 456 686
e-mail: tic@klenci.cz, www.klenci.cz
Baarovo muzeum
V roce 1926 bylo zřízeno v domě zesnulého J. Š. Baara dle jeho posledního přání muzeum,
veřejná knihovna a čítárna. Sbírkové předměty pocházejí z jeho sbírky listin, mincí, krojů,
nádobí, obrazů a dalších starožitností. Dnes se expozice vztahuje k historii a národopisu
Chodska a Klenčí, a vypráví také o životě a díle slavného rodáka.
Dům přírody Českého lesa
V historické budově tzv. Staré pošty přímo na náměstí v Klenčí pod Čerchovem vznikl Dům
přírody Českého lesa – stálá expozice zaměřená na proměnu krajiny Českého lesa v čase.
Dům přírody se pro návštěvníky může stát pomyslnou vstupní branou do Českého lesa,
expozice je pojata interaktivně a poutavě, aby zaujala i dětské hosty.
Výhledy - Baarův památník
U silnice z Klenčí na Lískovou (k hranici se SRN) se v místě, kde se otevírá překrásný
pohled do kraje, tyčí Baarova socha v nadživotní velikosti. Je to místo, kam Baar po dnešní
Baarově stezce velmi často a rád chodíval, zde sedával a sem vodil i své návštěvy, aby jim
ukázal krásné Chodsko…
Čerchov (1042 m n. m.)
Na nejvyšším vrchu Českého lesa Čerchově můžete navštívit Kurzovu věž.
Z ní je možné vidět do Čech i do Německa. Tel. +420 606 299 010.
Otevírací doba rozhledny: Květen, červen, září, říjen: soboty a neděle, svátky: 10.00 – 17.00
Červenec, srpen: denně 10.00 – 17.00
Muzeum krojů v Postřekově
Zde si můžete prohlédnout všechny kroje horního i dolního Chodska a pochopit význam
jednotlivých prvků a odlišností. Expozicí provádí zkušené švadleny a tak dokážou odpovědět
snad na všechny otázky týkající se chodských krojů. Prohlídku je třeba si domluvit předem
na tel. č. 602 304 289 nebo 728 708 759.

Lučina/Grafenried - zaniklé sídlo
Jedno z největších a nejzajímavějších sídel zaniklých v důsledku vysídlení německého
obyvatelstva po 2. světové válce a následné demolice při stavbě tzv. železné opony.
Od roku 2011 dochází na Lučině k postupnému odkrývání jednotlivých objektů, resp. jejich
pozůstatků, prohlédnout si je tak možné např. kostel, faru, hospodu, pivovar či řeznictví.
Bavorská jezera v těsné blízkosti hranic
Dračí jezero/Drachensee (Furth i. W.), Perlové jezero/Perlsee (Waldmünchen), Stříbrné
jezero/Silbersee (Treffelstein) a Eixendorfské jezero/Eixendorfer See – místa, kam se určitě
vyplatí si udělat výlet. Všechna místa jsou vybavena i českým značením a informačními
tabulemi, v létě nabízí možnost příjemného přírodního koupání a doplňkových
volnočasových aktivit (hřiště, minigolf, lesní lanový park, bylinková naučná stezka u
Perlsee, muzeum řemesel u Eixendorfer See, hradní rozhledna Drachenturm/Dračí věž
u Silbersee či zajímavá vyhlídka symbolizující draka u Drachensee)
Naučné stezky:
Capartické louky (flora, fauna) – nástupní místo Capartice
Lísková (zaniklé sídlo) – nástupní místo hraniční přechod Lísková, nad čerpací stanicí
(cyklotrasa č. 2287)
Gibacht - sklářská stezka (DE) – nástupní místo Althütte/Gibacht

KDYNĚ
Turistické informační centrum Kdyně
Provozovatel AgAkcent, s. r. o. , Nádražní 314, 345 06 Kdyně
Tel.: +420 379 413 555, e-mail: infocentrum@kdyně.cz, www.kdynsko.cz
Muzeum příhraničí
Muzeum se nachází v prostorách bytů bývalé Kdyňské přádelny, stejně jako turistické
informační centrum. Dokumentuje historii města od pravěku po současnost a je unikátní tím,
že návštěvník si může mnoho exponátů vyzkoušet a osahat. Muzeum získalo
v celorepublikové soutěži vyhlašované Ministerstvem kultury ČR cenu „Muzejní počin roku
2007“. Otevírací doba: viz otevírací doba Turistického informačního centra Kdyně
Židovská synagoga
Neorománská synagoga ve Kdyni byla vystavěna v letech 1862-1863 a patří mezi
nejzachovalejší synagogy v celém Plzeňském kraji. V synagoze je zachován téměř původní
interiér včetně lavic a podélný tvar synagogy spojený se školou a obydlím rabína a kantora
jsou zajímavostmi místní židovské památky. Prohlídka židovské synagogy je možná po
domluvě v Turistickém informačním centru ve Kdyni.
Kostel sv. Mikuláše
Kostel vyniká zejména svoji typickou cibulovitou bání a zlaceným křížem. Nejstarší zprávy
o kostelu pochází z druhé poloviny 14. století. Ve věži kostela se nachází dva funkční zvony
a jeden nefunkční. Velkou cenností kostela jsou varhany z roku 1763 z tachovské dílny
varhanářského rodu Gertnerů.

Centrum vodní zábavy
Dominantou Kdyně v oblasti rekreace je Centrum vodní zábavy s 25 metrovým bazénem
s perličkovými lavicemi, stěnovou masáží, šíjovým chrličem a hlavně s 60 metrovým
tobogánem a světem saun. Otevírací doba:
Pondělí: 12:00 – 21.30, Úterý – Pátek 11:00 – 21.30, Sobota – Neděle 10:00 – 21.30
Chatová osada Hájovna
Chatovou osadu Hájovna najdeme necelé 2 km od centra města Kdyně. V chatové osadě jsou
návštěvníkům k dispozici chatky rodinného typu s veškerým potřebným zázemím. V areálu
chatové osady je možné využít tři venkovní ohniště s posezením.
Přírodní koupaliště Hájovna
Přírodní koupaliště Hájovna se pyšní padesátimetrovými plaveckými dráhami, 6 metrů
dlouhou skluzavkou a skokanskými prkny. Koupaliště disponuje travnatým břehem, který
umožňuje celodenní odpočinek a rekreaci. Prostory koupaliště mají velmi mnohostranné
využití, je možné si zde zahrát volejbal, nohejbal nebo stolní tenis či bedminton.
Rozhledna Koráb
Vrch Koráb s rozhlednou (773 m. n. m.) je nejvyšším bodem Kdyňské vrchoviny. Horská
chata pochází z roku 1938. Vyhlídková gondola je zcela zakrytá a nachází se ve výšce 30m.
Z rozhledny je krásný výhled nejen na Kdyni, ale i na celý Všerubský průsmyk.
Zřícenina hradu Nový Herštejn
Zřícenina hradu Nový Herštejn se nachází severovýchodním směrem od města Kdyně.
Tato zřícenina je považována za jednu z nejzachovalejších zřícenin v jihozápadních Čechách.
Hrad Nový Herštejn byl vystavěn kolem roku 1340.
Zřícenina hradu Rýzmberk
Zřícenina hradu Rýzmberk se nachází přibližně 2 km severovýchodním směrem od města,
na jižním okraji Kdyňské vrchoviny. Historie hradu je velmi bohatá a je spjata s mnoha
významnými šlechtickými rody. Největší zajímavostí hradu je přírodní divadlo, které
zde bylo vybudováno v letech 1935 – 1936. V polovině 19. století byla na Rýzmberku
vystavěna vyhlídková věž a ve 20. století přibyla i horská chata s možností občerstvení.
Vyhlídková místa Domažlicka
Chrastavice, Tlumačov, Újezd,
Díly, Čermná, Čerchov, Puclice,
Kvíčovice, Semněvice,
Bělá nad Radbuzou
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Zpracováno: leden 2016

