Vítejte na Domažlicku
V KRAJI SVÉRÁZNÝCH CHODŮ, BOHATÝCH TRADIC A NEPOSKVRNĚNÉ PŘÍRODY
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Domažlicko, Český les
Malebná krajina pod Čerchovem
šená krajina Českého lesa, bohatá na
historii, protkaná řadou turistických
stezek a cyklotras.

Domažlicko se rozkládá v jihozápadní části Plzeňského kraje při státní
hranici s Německem, jeho území tvoří
z menší části Šumava, z větší části
Český les. Turisticky atraktivní jsou
především oblasti Chodska a neporu-

Oblast Českého lesa s mnoha vzácnými živočichy a rostlinami je unikátní
svou zachovalostí přírodních celků,
které zde přetrvávají po staletí. Tyto
končiny byly od nepaměti nepřístupným „hraničním hvozdem“.
Využijte dnes té jedinečné možnosti
vstoupit do stále ještě opuštěné krajiny, vnímejte její půvaby a volnost.

Český les a Šumava jsou součástí
největšího souvislého lesního
komplexu ve střední Evropě, označované jako zelená střecha Evropy.
Uchování a obnova přírodního prostředí je hlavním posláním Chráněné krajinné oblasti Český les, jejíž
návštěvnické centrum Dům přírody
v Klenčí pod Čerchovem se může
stát i vaší vstupní branou do Českého
lesa.

Nejvyšším vrcholem Českého lesa je
Čerchov, neodmyslitelný symbol krajiny v okolí Domažlic.
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Foto:
1) Malebná krajina pod Čerchovem 2) Červený rybník u Jivjan 3) Na území CHKO Český
les se nachází početná populace čápa bílého
4) Turistická rozhledna Kurzova věž na vrcholu Čerchova 5) Dům přírody v Klenčí pod
Čerchovem
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Chodsko
Kraj pradávných tradic, dudácké muziky, keramiky a koláčů
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Chodové, obyvatelé 11 historických
chodských vsí Postřekov, Klenčí, Chodov, Újezd, Draženov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Klíčov, Chodská Lhota
a Pocinovice, strážili zemskou hranici. Za svoji službu dostávali různá
privilegia od českých králů, např.
v roce 1325 od Jana Lucemburského.
Svérázná, tvrdohlavá povaha Chodů
jim však způsobila mnoho potíží…
Asi všichni znají Jana Sladkého Kozinu – vůdce chodského povstání proti
Lomikarovi a pověst o jeho výzvě
adresované Lomikarovi: „Lomikare,
Lomikare. Do roka ha do dne zvu tě
Lomikare na Boží súd!“

spíše chudší oblastí, lidé se zde dříve
věnovali spíše řemeslům (paličkování-krýplování, výrobě keramiky), kroj
není tak zdobný jako dolnochodský
a koláče jsou „štráfaté“.

Oblast Chodska rozlišujeme na Horní a Dolní Chodsko. Tyto části se od
sebe liší zejména krojem a koláči
(dnes už nepatrně). Horní Chodsko –
kraj blíže k pohraničnímu hřebeni – je

Přijměte pozvání a přijďte pobejt do
krajiny pod Čerchovem! Chodsko
musíte vidět, poslechnout, projít
a ochutnat…

K Chodsku patří také chodská keramika, v regionu je několik keramiků
například v Bořicích, Klenčí nebo
v Kolovči. Tradiční je i kanafas z tkalcovny v Postřekově.
A co by bylo Chodsko bez dudácké
muziky? Všechny větší slavnosti doprovází zvuk dud a nezaměnitelná
bulačina – chodské nářečí.

Foto:
6) Domažlická dudácká muzika 7)
Chodská keramika 8) Koláč dolnochodského typu 9) Tradiční kanafas
z tkalcovny v Postřekově 10) Paličkování krajek

Chodsko patří
mezi nejatraktivnější oblasti
v České republice, které si dodnes udržuje svoje pradávné
tradice, nářečí a kroje. Ještě
dnes, zejména v neděli po
mši svaté, můžeme potkat
ženy v krojích, které ho používají jako každodenní oděv.
Na Chodsku působily
osobnosti jako:
národní umělec Jindřich
Jindřich, spisovatel Jindřich
Šimon Baar, malíři bratři Špillarové, Josef Mánes a další.

5

www.svazekdomazlicko.cz

Města,
která Vás přivítají, zaujmou, překvapí ...
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.

HORŠOVSKÝ TÝN
V mělkém údolí řeky Radbuzy je
po obou jejích březích rozloženo
malebné město Horšovský Týn, jedna
z nejstarších městských památkových rezervací. Historické centrum

tvoří měšťanské domy, zvonice,
radnice či kostel sv. Petra a Pavla
s vyhlídkovou věží. Dominantou
města je státní hrad a zámek s přilehlým zámeckým parkem. Výhled na
město nabízí také dřevěná rozhledna
na nedalekém Šibeničním vrchu. Nejvýznamnější kulturní akcí je červencová Anenská pouť.

KDYNĚ
Osudy Kdyně byly spojeny s blízkým
hradem Rýzmberk. Město bylo vyhlášené dobytčími trhy a těžilo ze své
průmyslové tradice - vzniku první textilní manufaktury v Čechách. Město
se může pochlubit fungujícím kinem,
opravenou synagogou, nádherným
přírodním koupalištěm, centrem

vodní zábavy i zrekonstruovanou
chatou s rozhlednou na Korábu, nejvyšším vrchu celého Kdyňska.

HOLÝŠOV
Nachází se na polovině cesty mezi
Plzní a Domažlicemi. První písemná
zmínka o Holýšovu pochází z listiny
vydané papežem Řehořem X. v roce
1273. Továrna rodiny Zieglerů, založená v roce 1897, byla největší sklárnou v Rakousko-Uhersku na tabulové
a zrcadlové sklo. Město má významnou válečnou historii, můžete zde
vidět zbytky muniční továrny a koncentračního tábora.
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Foto:
1) Domažlice, náměstí Míru 2)
Horšovský Týn, pohled na zámek
3) Radnice ve Kdyni 4) Radnice
v Holýšově 5) Hrad a zámek v Poběžovicích 6) Kamenný most v Bělé
nad Radbuzou 7) Kostel sv. Martina
v Klenčí pod Čerchovem
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... a pozitivně naladí pro další výlety

5

6

7

POBĚŽOVICE
Najdete je nedaleko hranice s Bavorskem na úpatí Českého lesa.
První zmínky pocházejí z roku 1359.
V 15. století zde byl vystavěn rozsáhlý pozdně gotický hrad a městský
kostel. Po dlouhá léta zde žili pospolu
Němci, Češi a rozsáhlá židovská komunita. Pro židovské obyvatelstvo
byly Poběžovice poutním místem
známým po celé Evropě! Pobývala
zde i Japonka Mitsuko Aoyama a její
syn rakouský diplomat Richard Coudenhove Kalergi, zakladatel Panevropského hnutí.

BĚLÁ NAD RADBUZOU
První písemná zmínka o Bělé nad
Radbuzou pochází z Kosmovy

kroniky z roku 1121. Nejvýznamnější
památkou je zde kamenný most na
řece Radbuze. Byl postaven v letech
1703–1723 podle vzoru Karlova
mostu, má 8 oblouků a jeho 6 pilířů
je ozdobeno 6 barokními sochami
svatých. Patří mezi nejcennější
kamenné mosty u nás.

KLENČÍ POD ČERCHOVEM
Patřilo k 11 nejstarším chodským
vsím. K jeho rozvoji přispěla poloha
na zemské cestě z Prahy do Řezna a
pravidelné poštovní spojení - budova
zdejší pošty je zmiňována již v r. 1612.
Klenčí je spojeno s životem a dílem
spisovatelů Jindřicha Šimona Baara,
Jana Vrby a skladatele Jindřicha Jindřicha.

VÍTE, ŽE...
v době církevní reformace byly Domažlice husitskou baštou? Naproti tomu
Chodové v okolních vsích zůstávali na just katoličtí. Stopy
husitství jsou v Domažlicích
patrné dodnes. Na vrcholu
Baldov je to 6 metrů vysoký
žulový kalich připomínající
slavnou bitvu u Domažlic.
U bavorských sousedů je to
hra Skolení draka (Drachenstich), kde ohromný netvor
- drak představuje hrůzu
bitevní vřavy od Domažlic.
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Hrady, zámky, zříceniny
Sídla významných šlechtických rodů
NÁŠ TIP:
HORŠOVSKÝ TÝN
Dominantou města Horšovský Týn a celého okolí je
Státní hrad a zámek Horšovský Týn, národní kulturní
památka, která patří k nejvíce
zpřístupněným
objektům
v České republice a nabízí
návštěvníkům pět prohlídkových okruhů. Původně biskupský hrad založený ve 13.
století byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek.

RÝZMBERK

STARÝ HERŠTEJN

Hrad Rýzmberk ve středověku střežil
zemskou obchodní stezku vedoucí
Všerubským průsmykem do bavorského Řezna. Za třicetileté války byl
hrad zpustošen Švédy a později z nařízení císaře Ferdinanda III. pobořen.
V 19. stol. byla přistavěna vyhlídková
věž s výhledem na celé Domažlicko.

Zříceninu hradu Starý Herštejn, pocházejícího z pol. 13. stol., najdeme
na stejnojmenném vrchu u Pivoně.
Hrad chránil zemskou cestu, která
vedla z Horšovského Týna přes Poběžovice do Bavorska.

NOVÝ HERŠTEJN
Zřícenina hradu Nový Herštejn je
považována za jednu z nejzachovalejších zřícenin v jihozápadních Čechách. Hrad byl vystavěn kolem roku
1340 u Kdyně.

Další zajímavosti: V Poběžovicích
hrad a zámek a kamenná japonská
zahrada, tvrz Lštění, zámek Osvračín,
tvrz Puclice, zámek Čečovice, zřícenina hrádku Lacembok, Příkopy u Černíkova.
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Foto:
1) Státní hrad a zámek Horšovský
Týn 2) Zřícenina hradu Rýzmberk
s rozhlednou 3) Nový Herštejn
u Kdyně opředený chmurnou pověstí o zazděných dcerách tamějšího pána 4) Zřícenina hradu Starý
Herštejn
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Muzea, galerie
Poznejte historii a kulturu našeho kraje
MUZEUM CHODSKA
V DOMAŽLICÍCH
Původně gotický hrad, dnes muzeum
s expozicí věnovanou historii Domažlicka. Její součástí je archeologie
pravěku a starověku, měšťanský život
v 19. století. Významná je chodská
sence a svatba, která byla instalována
již r. 1935. Muzeum nabízí pravidelné
výstavy, možné je vystoupat na věž.

MUZEUM
JINDŘICHA JINDŘICHA
Nachází se pod dolní městskou branou. Expozice představuje národopisnou sbírku Jindřicha Jindřicha,

v Domažlicích i v regionu. Je to architektonicky originálně řešený prostor
s prosklenými lávkami.

která je zaměřena na podmalby na
skle, chodské kroje, keramiku, nábytek atd. Součástí je též poslechová
místnost zaměřená na dudáckou
muziku, dále pak historii Chodských
slavností a vývoj folkloru do současnosti. V přízemí muzea se nachází
Galerie bratří Špillarů, která nabízí
díla bratrů Špillarových, jakož i příležitostné výstavy současného umění.

PAMĚTNÍ SÍŇ J. S. KOZINY
V ÚJEZDĚ

KULTURNÍ CENTRUM
– PIVOVAR DOMAŽLICE

MUZEUM PŘÍHRANIČÍ

Dne 19. srpna 2015 byl slavnostně
otevřen opravený Hvozd – část domažlického pivovaru, kde je k vidění expozice o historii pivovarnictví

Expozice je zaměřena na historii
chodské rebelie a život Chodů. Těšit
se můžete i na chodské nářečí.

V prostorách bytů bývalé Kdyňské
přádelny dokumentuje historii města
Kdyně od pravěku po současnost. Je
unikátní tím, že návštěvník si může
exponáty vyzkoušet a osahat.

DŮM DĚJIN HOLÝŠOVSKA
Nachází se v historickém statku z přelomu 19. a 20. století. Stálá expozice
je věnována historii Holýšova během
2. světové války.
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Život na Chodsku dokreslují i malá
regionální muzea, jako např. Baarovo muzeum v Klenčí, Muzeum
krojů a Muzeum hasičské techniky
v Postřekově, Dřevorubecké muzeum v Peci, či Draženovský špýchar,
Galerie drátenictví v Ostromeči,
Minimuzeum vah v Křenovech,
Miniexpozice Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích a Keltský skanzen
v Jivjanech.

NÁŠ TIP:
6

MUZEUM TECHNIKY
A ŘEMESEL KOLOVEČ

Foto:
5) Muzeum Jindřicha Jindřicha 6)
Dům dějin Holýšovska 7) Kulturní
centrum - Pivovar Domažlice 8) Muzeum techniky a řemesel Koloveč
8

Patří k nejobsáhlejším svého druhu
v České republice. V expozicích jsou
zastoupena všechna tradiční řemesla
a živnosti, které se nacházely na vesnici. Nechybí ani mlýn na přemílání
starých bab na mladá děvčata.
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Pěšky
Objevte krásy podhůří Českého lesa
Kopcovitá krajina v podhůří
Českého lesa i
celé pásmo hraničních hor jsou protkány
bohatou sítí pěších tras KČT,
které dovedou turisty do
vesniček, osamělých zákoutí
i na celou řadu vyhlídkových
míst. Nedotčená příroda Českého lesa je ideálním místem
pro odpočinek a relaxaci. Příhraniční částí Českého lesa
prochází páteřní červená
turistická trasa.
Domažlickem vedou také
dvě hlavní větve mezinárodní Svatojakubské cesty.
Její severní trasa prochází
městy Hostouň a Bělá nad
Radbuzou a přes hraniční
přechod Železná. Jižní větev
vede přes Kdyni na hraniční
přechod Všeruby a do bavorské obce Eschlkam.

NAUČNÉ STEZKY
„Sochařská stezka na Baldov“
– galerie soch v přírodě – připomíná dějiny města Domažlice kolem
roku 1431, kdy došlo k vítězné bitvě
husitů nad křižáky. V roce 2015 byl na
Baldově slavnostně odhalen Pomník
bitvy u Domažlic – kalich vysoký 6 m
od sochaře Václava Fialy. (Domažlice)
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Naučná stezka s několika zastaveními
vede také k rozhledně na Šibeničním vrchu a k půvabnému loveckému zámečku Annaburg vede naučná
stezka „Obora Horšov“.

„Čertova naučná stezka“ je určena
pro pěší i cyklisty, má 21 zastávek
s popisem historických i přírodních
zajímavostí Chodska v okolí Babylonu – akvadukt, viklan, Rašínův
kámen, Teplobystřický kanál, křemencový val… (Babylon)

„K pramenu Radbuzy“ – Řeka
Radbuza pramení na západním
svahu Pivoňských hor v nadmořské výšce 689 m n. m. (Výchozí bod
v obci Závist)

Pověst:
Čertův kámen – viklan – pověst
o kameni znal již J. Š. Baar. Kdysi dávno
prý krajinou chodil čert a na tomto
kameni odpočíval. Proto jsou prý na
jeho povrchu znát 4 kopyta, ocas
a hlava, které tam otiskl. Jednou chasa
shodila kámen ze svahu, ale v noci
lidé potom slyšeli, jak čert heká a tlačí
kámen nahoru.
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V Horšovském Týně provede návštěvníky zámeckým parkem naučná
stezka dřevin či naučná stezka
„Královská rokle“. Její pojmenování má skutečné historické jádro.
V letech 1904 až 1908 se zde jako host
u knížete Karla Jana Trauttmansdorffa zúčastnil anglický král Edvard VII.
loveckých honů.

„Těžba živců na Poběžovicku“
seznamuje návštěvníky s Poběžovicemi a jejich okolím, nabízí nepřeberné množství informací, záhad
a tajů nejen z přírody, ale i z historie
regionu (Zámělič, Otov, Ohnišťovice,
Poběžovice).
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NÁŠ TIP:

Přírodní park
Sedmihoří
6

Mezi technické památky patří
odkrytá sklářská pec na Křížové Huti
na úpatí Starého Herštejna.
Holýšovem provedou návštěvníky
interaktivní „Naučná stezka podle
pověstí“ a „Naučná stezka Válečný
průmysl v Holýšově“.
Nejstarší dějiny a milavečskou
kulturu z doby bronzové představí
„Naučná stezka do společné historie – doba bronzová“ (Milavče,
Chrastavice).

Poučení skýtá též tematická trasa
„Po stopách Boženy Němcové“,
přírodní památka Chodovské skály
nebo trasa „Po stopách chodské
historie“. Naučná stezka v Lískové
provede návštěvníka po kdysi zaniklé
vsi. Vzácnou flóru a faunu v našem
regionu přiblíží naučné stezky v Caparticích a v Bělé nad Radbuzou.
Z Osvračína do Staňkova se můžete
projít „Po stopách Jiráskovy
Lucerny“. Zajímavé jsou i „Čertovy
kameny“ ve Velkém Malahově.

Foto:
1) Pramen řeky Radbuzy, která protéká městy Bělá a Horšovský Týn 2) Čertův kámen
u Babylonu 3) Památník na Baldově 4) Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně 5)
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Újezda 6) Sedmihoří se svými strtmými
svahy a charakterickým zvlněným reliéfem

Nejzajímavějším přírodním
útvarem v regionu je přírodní park Sedmihoří. Tvoří
ho kruh kuželovitých vrchů,
vzniklý vyvřelinami žuly. Ta
při zvětrávání vytváří řadu
kamenných útvarů a velkých
balvanů. Nejpůsobivější jsou
tzv. mrazové sruby. Celým
Sedmihořím provede návštěvníka 10 km dlouhá naučná stezka s 12 zastaveními.
(Mířkov)
Zajímavostí Sedmihoří je
kámen „U Ručiček“, žulový
balvan, v němž jsou vytesány
dvě dlaně směřující k sobě
jako symbol usmíření.
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interaktivní mapa turistických cílů Domažlicka
na www.svazekdomazlicko.cz
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Na kole
Křížem krážem Českým lesem
Cyklistika je pro
Český les ideální forma turistiky vzhledem
k řídkému osídlení pohraničí
a husté síti cest bývalé pohraniční stráže. Krajina Domažlicka nabízí různorodé
profily tras od rovinek přes
mírné kopce až po výraznější stoupání. Pro milovníky
adrenalinových jízd vybral
tým cykloprůvodců okruhy
i pro horská kola.
Velká nabídka cyklistických
okruhů vychází z česko-německé spolupráce.

1

Domažlickem vede několik mezinárodních dálkových cyklotras.
Eurovelo 13 vede napříč Evropou
v oblastech bývalé železné opony,
která neúmyslně přispěla k zachování důležitých ekosystémů a cenných
přirozených prostředí, kopíruje česko-německou hranici.

Technická zajímavost na trase: Akvadukt u Havlovic.
Alternativou je i původní varianta
cyklotrasy č. 3A: Furth im Wald –
Eschlkam – Všeruby – Kdyně – Koloveč – Staňkov.

Z Železné přes Bělou k rybníku Sycherák je vyznačena Panevropská
cyklotrasa Paříž – Praha (Cyklotrasa
č. 37).

Horšovskotýnsko je méně kopcovité
ve srovnání s příhraničím. Z Horšovského Týna se můžete vydat po „Cyklotrase Přátelství“ až do 70 km vzdáleného hornofalckého partnerského
města Nabburgu.

Cyklotrasa č. 3 Mnichov – Regensburg – Plzeň – Praha kopíruje dávnou významnou obchodní stezku.
Zejména rodiny s dětmi vyhledávají
úsek cyklostezky z Domažlic přes Babylon do německého městečka Furth
im Wald.

Podrobné mapy cyklotras a tipy na
další cyklovýlety nabízí všechna infocentra. Během sezóny lze využít
cyklobusy ČSAD Plzeň k dopravě
do pohraničí, nebo si vypůjčit kolo
v půjčovně kol ČD na domažlickém
nádraží.

3

4

2
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Foto:
1) Odpočívadlo u Akvaduktu u Havlovic 2) Cyklotrasa přátelství č. 2141 3) Mezinárodní
cyklotrasa č. 3, která vede z Prahy až do bavorského Mnichova 4) Cyklotrasa č. 2287, úsek
mezi Klenčím a Luženicemi
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Rozhledny a vyhlídková místa
Prohlédněte si Domažlicko a Český les z jeho kopců a vrcholů
NÁŠ TIP:
KURZOVA VĚŽ
Kurzova věž na Čerchově je
krásná kamenná rozhledna
na nejvyšším vrcholu Českého lesa (1042 m). Dříve byla
symbolem tzv. studené války
v nepřístupném vojenském
areálu, nyní je místem česko-německého setkávání. Je
k ní přístup z několika směrů
pro pěší, cyklisty a v zimě pro
běžkaře. Od června do září
je zajištěna také autobusová
linka až na vrchol Čerchova
(pro starší či zdravotně hendikepované návštěvníky).
5

Foto:
5) Kurzova věž na Čerchově 6)
Rozhledna Koráb byla původně dřevěná stavba 21 m vysoká,
v roce 1992 ji nahradila 50 m vysoká ocelová konstrukce s ochozem
ve výšce 30 m 7) Rozhledna na
Šibeničním vrchu u Horšovského
Týna 8) Domažlická „šikmá“ věž
6

7

U Kdyně najdeme hned dvě rozhledny. Vyhlídková věž hradu
Rýzmberk skýtá pohled na celé
Domažlicko. Rozhledna Koráb s horskou chatou stojí na stejnojmenném
vrchu ve výšce 773 m n. m., nejvyšším
bodu Kdyňské vrchoviny.
Na Šibeničním vrchu u Horšovského
Týna se nachází volně přístupná Rozhledna na Šibeničním vrchu. Nádherný výhled nejen na město Hor-

8

šovský Týn se naskytne návštěvníkovi
z věže kostela sv. Petra a Pavla na
náměstí Republiky.
Ke zdolání 194 schodů vyzývá návštěvníky Domažlic šikmá věž při
kostele Narození Panny Marie
v Domažlicích, která je vychýlená
o 59 cm od své osy.
Hrádek nad Újezdem, oblíbené vyhlídkové místo, se sochou Jana Slad-

kého Koziny, který dodnes dohlíží na
chodské vesničky.
Z Výhledů nad Klenčím můžete při
dobré viditelnosti spatřit i Plzeň, zde
na svůj kraj hledí Jindřich Šimon Baar.
Další vyhlídková místa: Vavřineček,
Baldovské návrší, Chrastavice,
Tlumačov, Díly, Čermná, Puclice,
Kvíčovice, Semněvice, Bělá nad
Radbuzou.
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Aktivní odpočinek
Ve zdravém těle zdravý duch
NÁŠ TIP:
KOUPÁNÍ
Možnost koupání nabízí
Plavecký bazén Domažlice
a Centrum vodní zábavy
Kdyně. V létě lze navštívit
Babylon, přírodní koupaliště
Lomeček u Mrákova, koupaliště Hájovna u Kdyně nebo
Klenčí pod Čerchovem.
V příhraničí jsou vhodná ke
koupání přehradní jezera
Silbersee, Perlsee nebo Drachensee a zážitkový bazén
ve Waldmünchenu, koupaliště Furth im Wald, Lam.

Poměrně klidnou a pohodovou plavbu pro vodáky slibuje řeka Radbuza,
která je sjízdná z Horšovského Týna.
Jako zastávka a tábořiště pro vodáky
je často využívána Hradecká skála,
vysoký břidlicový útes tyčící se nad
řekou Radbuzou mezi Holýšovem
a Hradcem u Stoda.
Bruslaři mohou využít zimní stadion
v Domažlicích. Pro příznivce lezení
je vybudovaná venkovní i vnitřní lezecká stěna. Dále Domažlicko nabízí
možnosti pro bowling, kuželky, fitness, paintball a sportovat lze také
v několika sportovních halách, na
víceúčelových hřištích a tenisových
kurtech. Motokrosu se lze věnovat
v Horšovském Týně, naopak v Bělé
si lze zaposilovat v přírodě. Ve Staňkově se nachází letiště větroňů. Na

1

2
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koňském hřbetě můžete vyrazit na
projížďku z Chrastavic, Drahotína,
Horšovského Týna, Horšova, Kdyně,
Prant, Krchleb či Dvora ve Svržně, který je jeden ze čtyř původních dvorů
historicky proslulého hostouňského
hřebčína. V roce 2015 oslavil sté výročí založení. Současný agroturistický
areál disponuje téměř sedmdesátkou
koní.

Foto:
1) Centrum vodní zábavy ve Kdyni láká
na tobogán, vodní atrakce a wellness
2) Vodáci na Radbuze 3) In-line bruslení na cyklostezce 4) Vyjížďky na koních
5) Lomeček u Starého Klíčova 6) Zima
pod Čerchovem

4

3

5
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Zima pod Čerchovem
Bílou stopou po Českém lese

NÁŠ TIP:

Běžkařský okruh
kolem Čerchova
6

Ráj pro běžkaře lze najít v okolí vrcholu Čerchova a bavorského Gibachtu.
Jsou zde upravovány přeshraniční
trasy různé délky i obtížnosti, pro klasické lyžování i bruslení s nástupními
místy v Caparticích nebo z německého Gibachtu u Althütte. Další běžecké okruhy jsou udržovány na Capartických loukách a vedou až na Sádek.
Vyznavači sjezdového lyžování najdou nenáročné kratší svahy na

Sádku u Klenčí nebo u Unterhütte,
Althütte a Voithenbergu v Bavorsku.
Lyžování je podmíněno přírodní sněhovou pokrývkou.
Zimní výlety si můžete zpestřit procházkami na sněžnicích po horském
hraničním hřebeni, sněžnice půjčují
informační střediska ve Waldmünchenu a ve městě Furth im Wald.

Trasa je vhodná pro závodní
i turistické svezení. Střednětěžká trať vede převážně po
vrstevnici a odkrývá nezvyklé pohledy na vrchol Čerchova. Okruh je 13,5 km dlouhý,
stopy jsou udržované rolbou.
Z české strany se nastupuje
od Capartic.
Aktuální zpravodajství o sněhových podmínkách naleznete na www.snehari.cz
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Válečná historie
Lidské osudy a příběhy
Mnohá
místa
v Českém lese
připomínají konkrétní lidské osudy a příběhy osvoboditelů
z 3. US Army generála George S. Pattona. Nad obcí Díly
najel americký jeep na nastraženou německou minu
a zahynula celá posádka.
Součástí pomníčku jsou
i trosky vozidla. S koncem
války jsou spjaté opravdu
silné příběhy, například kdy
se na Chodsko jako jeden
z osvoboditelů vrátil i potomek emigrantů z chodského
Klenčí a Mrákova, Matt Konop. K výročí 70ti let od konce 2. světové války mu byla
na domažlickém náměstí
odhalena pamětní deska.

Památník v Růžově je věnován Operaci Kovboj, vojenské akci 2. jízdní
průzkumné skupiny, která se uskutečnila na Bělsku a Hostouňsku. Vedla
k záchraně stáda vzácných bílých lipicánských koní ze Španělské císařské
jezdecké školy ve Vídni, které Němci
shromáždili ve vojenském hřebčíně
v Hostouni. Tato událost se stala
předlohou pro americký film Zázračná záchrana bílých hřebců.

s expozicí věnovanou výstavbě české
opevněné linie na Holýšovsku a bohatou dokumentací z válečné historie města.
Naučná stezka Válečný průmysl
v Holýšově je věnována válečným
zajatcům a totálně nasazeným, kteří byli za II. světové války využíváni
k nucené práci ve zdejší muniční továrně. Ukazuje místa, kde se nacházely jednotlivé pracovní a zajatecké
tábory, včetně pobočky koncentračního tábora bavorského Flossenbürgu. Stálá expozice věnovaná 2. světové válce se nachází v Domě dějin
Holýšovska.

Naučná stezka Letecké stopy 2.
světové války u Újezda 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.

Téměř v každé obci najdeme pietní
místa a památníky padlým v první
a druhé světové válce.

V Holýšově stojí bunkr – prvosledový objekt lehkého opevnění

1

4

Foto:
1) Operace Kovboj vedená na záchranu
lipicánských koní na konci II. svět. války
2) Vojenský řopík v Holýšově, betonová
pevnůstka, která byla součástí vojenské
obranné linie na trase do Plzně 3) Pamětní deska Matta Konopa v Domažlicích
4) Expozice o II. svět. válce v Domě dějin
Holýšovska
2
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Zaniklé vsi
Stále žijí v našich vzpomínkách
Foto:
5) Odkryté a zpevněné základy kostela
sv. Jana na Pleši 6) Korytany se rozkládaly na příkrém svahu a tak zdejší
usedlíci vytvořily terasy, na nichž budovali svá stavení, podobně zakládali
i pole za domy, tyto terasy jsou patrné
dodnes 7) Odkryté základy kostela
v Lučině

5

6

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 svatého
Jiří.
V Pleši/Plöss na Bělsku se konají pravidelné česko-německé mše v základech hřbitovního kostela.

7

Obec Trubce na Holýšovsku zanikla
jiným způsobem – po roce 1960, kdy
se stala součástí vojenského prostoru.
Zaniklá obec Lísková/Haselbach,
dnes hraniční přechod, nabízí poznání svojí historie formou questingu
(hledačky).
Ves Korytany/ Rindl mezi obcemi
Rybník a Šidlákov je zpřístupněná
formou naučné stezky. K vidění jsou
dobové fotografie a obnažené základy budov.

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. 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 dopadech
války na lidské osudy.
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Církevní památky
Místa k zastavení a rozjímání
Mezi nejvýznamnější poutní místa
patří Dobrá Voda u Pocinovic, Tanaberk u Všerub, Dobrá Voda u Draženova, Loučim u Kdyně, kostel sv.
Anny u Horšovského Týna a kostel sv.
Vavřince u Domažlic.

Ke krajině Českého
lesa neodmyslitelně patří bohatství
drobných kamenných památek - kamenné
kříže, boží muka, sochy, smírčí kříže. Jsou to svědci dávné
minulosti, mnohdy opředené tajemstvím.

Klášter v Pivoni vybudovali mniši
řádu augustiniánů, kteří se v Pivoni
usídlili krátce po založení svého řádu.
Jednalo se o jednu z prvních plně gotických staveb na našem území.

Unikátní je skleněný oltář – největší
basreliéf v Čechách od výtvarnice
Vladimíry Tesařové v kostele Narození Panny Marie s šikmou věží v Domažlicích.

I v té nejmenší vesnici najdeme kostel nebo kapličku, které nabádají poutníky
k zastavení a vybízejí k tichému zamyšlení a modlitbě.
Zanechávají vzkaz a dědictví
našich předků…

20

hřbitov a židovská mikve v Poběžovicích, Domažlicích, Puclicích, Loučimi,
Mutěníně.

Za zmínku stojí i Konvent obutých
augustiniánů u kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Domažlicích.

Foto:
1) Dobrá voda u Draženova 2) Kostel
Všech svatých v Horšově 3) Svatovavřinecká pouť na Veselé hoře 4) Augustiniánský klášter na Pivoni 5) Kostel sv.
Mikuláše v Čečovicích

Nedílnou součástí historie regionu
jsou i židovské památky, např.: Židovská synagoga ve Kdyni, Židovský

1

3

2

4

5
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Tradiční kulturní akce
Bohatý kulturní program po celý rok
NÁŠ TIP:
Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť, která se koná
po svátku sv. Vavřince (10.
srpna) v Domažlicích, jedna z největších a nejstarších
národopisných slavností v
ČR. Kromě slavné mše svaté
pod širým nebem na Vavřinečku probíhá program na
pěti scénách v podání více
než 600 účinkujících z ČR
i ze zahraničí nebo staročeský jarmark.
6

Foto:
6) Chodské slavnosti 7) Několikadenní masopustní veselí v Postřekově 8) Folklorní slavnost Výhledy
v Klenčí již několik let obohacují
i jazzové a bigbeatové kapely 9)
Živý Betlém v Horšovském Týně
7

8

Taneční soutěž O cenu města Holýšova – každoročně v lednu se o
cenu města Holýšova uchází nejlepší
taneční páry v latinsko-amerických
a standardních tancích z celé České
republiky.
Masopust – lidová veselice s průvody masek doprovázené lidovými muzikanty se pořádá ve většině vesnic.
Nejvyhlášenější se koná po čtyři poslední masopustní dny v Postřekově.
Sochařské nebo sklářské sympozium v Domažlicích a multižánrový
hudební festival Hudba pod hra-

9

dem, jazzový festival Bohemia JazzFest – červenec
Císařské slavnosti ve Kdyni se konají
v první polovině července a připomínají návštěvu císaře Františka I. ve
Kdyni. Akci doprovází bohatý dobově
laděný program.
Přehlídku folklorních souborů nabízí
Folklorní slavnost Výhledy, koná se
vždy 1. červencový víkend v Klenčí
pod Čerchovem.
Horšovský Týn nabízí bohatý kulturní program. Nejvýznamnější událostí

je Anenská pouť na konci července a
také vánoční jarmark s živým betlémem o Zlaté neděli.
Při Dřevorubeckých slavnostech
v Peci se tradičně utkávají nejlepší
dřevorubci v několika disciplínách.
Součástí Poběžovických pouťových
slavností je každý rok Panevropský
půlmaratón, který se běží z německého města Stadlern do Poběžovic.
V Bělé nad Radbuzou jsou součástí
zářijové pouti večerní běžecké závody.
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Rodiny s dětmi
Budeme si hrát a poznávat
Výstava vláčků v Domažlicích –
modelová železniční show, kde vlaky
jezdí uvnitř i venku na zahradě.

Díky podvodní pozorovatelně v Lomečku u Mrákova má nyní možnost i nepotápěčská veřejnost pozorovat bohatství podvodního světa.
Sestupte suchou nohou do největší
podvodní kabiny v České republice a
budete si připadat jak ve Verneovce!

Vyhlídkové místo Hrádek nad obcí
Újezd je častým cílem pro malé i velké (dětské hřiště, velká socha chodského psa, pomník Jana Sladkého
Koziny, vyhlídka, stylová restaurace).

NEJEN KDYŽ PRŠÍ…
Digitální kina, 3D projekce:
Horšovský Týn, Domažlice
Letní kino: Domažlice
Kina: Kdyně, Staňkov, Holýšov

Malý hospodářský dvůr v Horšově.
Zde si můžete prohlédnout drůbež,
králíky, husy, kachny, prasata, ovce,
kozy, oslíka či Shetlanského poníka.

Dům přírody Českého lesa v Klenčí
je vstupní branou do Českého lesa.
Tématem interaktivní expozice je
proměna krajiny Českého lesa v čase.
Velká část expozice je přiblížena dětskému návštěvníkovi, ale nudit se
nebudou rozhodně ani rodiče. Dům
přírody nabízí také pravidelné programy pro děti s tématem ekologie
a příroda.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ…
Skoro v každém městě
či vesnici mohou děti využít
dětská hřiště.

Svou oblibu získává každoroční turistická hra Domažlicko s mobilem
v kapse, kdy turisté sbírají pomocí
chytrých telefonů QR kódy na vybraných místech. Populární jsou i hledačky - questing (v Domažlicích a na
Lískové).

U NAŠICH BAVORSKÝCH SOUSEDŮ…
Navštivte městečko pro děti
– Furth im Wald
Draka Fanny můžete navštívit v jeho sluji, ve vybraných
termínech drak předvádí, co
umí. Čeká na vás strašidelné
Furthské podzemí s labyrintem, areál Divoké zahrady
s podvodní pozorovatelnou a zábavný park „Flederwisch“ – děti se zde mohou stát např. opravdovými
zlatokopy. K návštěvě zve
také mini zoo Steinbruchsee.
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Foto:
1) Expozice „Proměna krajiny Českého lesa v čase“ v Domu přírody v Klenčí pod
Čerchovem 2) Hrádek u Újezda 3) Malý hospodářský dvůr v Horšově 4) Dětský bazén
v Domažlicích
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Gastronomie
Domažlicko vám bude chutnat !

Regionální produkt Českého
lesa a Šumavy – Tímto logem
jsou označeny výrobky, unikátní a charakteristické produkty
Českého lesa.
Tradiční chodské koláče mají
dvě podoby, které se od sebe
odlišují způsobem merhování (zdobením). V infocentrech
rádi poradí, kde lze místní dobrotu
ochutnat či zakoupit. (Domažlice, Bořice, Krchleby, Staňkov).
Na Dolním Chodsku – dál od horského pásma Českého lesa se na koláče nanese vrstva tvarohu a mákem
a povidly jsou merhovány různé motivy, ornamenty. Na Horním Chodsku
se pečou koláče „štráfaté“, nejprve

se merhuje tvaroh v řádcích
a pak se střídá mák a povidla.
Vše se dozdobuje rozinkami
a krájenými mandlemi (pozor,
vše má přísný řád – mandle na
tmavá místa, rozinky na světlá).
Po upečení koláče se za horka
pokapou smetanou s trochou
vanilkového cukru a rumu. Jedná se o pokrm obřadní a sváteční,
vždy byly vizitkou dobré hospodyně,
není proto divu, že dodnes si každá hospodyňka uchovává recept
z generace na generaci. Kdo by neochutnal chodský koláč, jako by ani na
Chodsku nebyl… Dobrou chuť!
V našem regionu můžete ochutnat
pivo z minipivovaru v Horšovském
Týně a z pivovaru v Koutě na Šumavě.

RECEPT NA 100
KOLÁČŮ
●

10 kg mouky polohrubé

● 20 vajec (může být 10

celých + 15 žloutků)

● 2 kg másla ● 2 kg cukru
● 30 dkg droždí

● mléka podle potřeby

Mazání:
10 kg tvarohu
● 3,5 kg másla
● 3,5 kg povidel
● do tvarohu rozdělávat
bílky
● rozinky a krájené mandle
na ozdobu
● smetana
● vanilkový cukr
● rum na potření
●
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Liberecký kraj

Bělá nad Radbuzou

Poběžovice

Ústecký kraj

Holýšov

Karlovarský
kraj

Horšovský Týn

Plzeňský kraj

Královéhradecký
kraj
Praha

Středočeský kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Moravskoslezský
kraj

Olomoucký
kraj

Zlínský kraj

Domažlice

Jihočeský kraj

Klenčí
pod Čerchovem

Jihomoravský kraj

Kdyně

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM V DOMAŽLICÍCH

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM HORŠOVSKÝ TÝN

nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
tel.: +420 379 725 852, mob.: +420 721 776 962
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz, www.domazlice.eu

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KDYNĚ

INFORMAČNÍ CENTRUM HOLÝŠOV

Provozovatel AgAkcent, s. r. o.
Nádražní 314, 345 06 Kdyně
tel.: +420 379 413 555, e-mail: infocentrum@kdyne.cz
www.kdynsko.cz

náměstí 5. května 18, 345 62 Holýšov
tel.: + 420 727 838 248
e-mail: informacnicentrum@mestoholysov.cz
www.mestoholysov.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO POBĚŽOVICE

INFORMAČNÍ CENTRUM BĚLÁ NAD RADBUZOU

nám. Míru 210, 345 22 Poběžovice
tel: + 420 379 497 889, mob: +420 730 890 861
e-mail: info@pobezovice.cz
www.pobezovice.cz

Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
tel. + 420 379 766 318,
e-mail: knihovna@belanr.cz
www.sumavanet.cz/icbela

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KLENČÍ POD ČERCHOVEM
Klenčí pod Čerchovem 4, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
tel. +420 379 795 325
e-mail: tic.kultura@klenci.cz
www.klenci.cz

Tento materiál vznikl ve spolupráci
se Svazkem obcí Domažlicko
v roce 2016
www.svazekdomazlicko.cz

