
VÍTEJTE na DOMAŽLICKU
a v ČESKÉM LESE

Interaktivní mapa turistických cílů, kulturní akce na Domažlicku:

www.svazekdomazlicko.cz

DOMAŽLICE A OKOLÍ
Domažlice,  malebné  město  při  česko-německé  hranici,  založené  kolem  r.  1265  Přemyslem
Otakarem II.,  je typické svým náměstím s podloubím, šikmou válcovou věží  a  Dolejší  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 architektonicky originálně řešený prostor s prosklenými lávkami.
Více: www.idomazlice.cz. Prohlídky zajišťuje infocentrum. Adresa: ulice Pivovarská
Otvírací doba: středy 8-12 a 13-15, červenec a srpen středa 9-12 a 13-17, sobota 9-14, jiný termín pouze skupiny 
po domluvě v infocentru, tel.: +420 379 725 852, +420 721 776 962 

Chodský hrad – Muzeum Chodska – 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. Zahrada pod Chodským hradem je otevřena od dubna do října
od 8.00 do soumraku. Adresa: Chodské náměstí 96
Více: www.muzeum-chodska.com, tel.: +420 379 776 009
Otvírací doba: duben-říjen  po-ne 9-12 a 13-17

listopad-březen  po-pá 9-12 a 13-16
 

Muzeum  Jindřicha  Jindřicha se  nachází  pod  dolní  městskou  branou.  Expozice  představuje
národopisnou sbírku Jindřicha Jindřicha, 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 návštěvníkům nabízí díla bratrů Špillarových, jakož i příležitostné výstavy
současného výtvarného umění. Otvírací doba jako Muzeum Chodska. Adresa: Husova třída 61
Více: www.muzeum-chodska.com, tel.: +420 379 722 974, +420 723 745 173

Šikmá věž kostela Narození Panny Marie – ke zdolání 194 schodů vyzývá návštěvníky města
domažlická věž, vychýlená o 59 cm od své osy. Unikátní je skleněný basreliéf, nejvyšší v Čechách,
od výtvarnice Vladimíry Tesařové. Za zmínku stojí i  Konvent obutých augustiniánů u kostela
Nanebevzetí  Panny  Marie,  v části  budovy  se  dnes  nachází  také  ZUŠ  Jindřicha  Jindřicha.  
Více: www.farnostdomazlice.cz
Otvírací doba věže: květen, červen, září út-so 10-12 a 13-16 ne 13-16

červenec, srpen po-so  9-12 a 13-17 ne 13-17

Výstava vláčků v Domažlicích – komentovaná modelová železniční show, kde vlaky jezdí uvnitř
i venku na zahradě. Zažijete přímo pohádkový zážitek...  Adresa: Máchova 134
Více: www.simitrain.cz, tel.: +420 723 246 882
 

http://www.domazlice.eu/


Arboretum – Naučná stezka v areálu VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích 
SVOJI NÁVŠTĚVU JE NUTNÉ NAHLÁSIT V KANCELÁŘI ŠKOLY, TEL.: + 420 379 724 581.
Návštěvní hodiny: 15.3.-30.6. a 1.9.-15.11.: po-pá 8-15.30, o prázdninách pouze po domluvě na tel.: +420 379 724 581.
Poslední prohlídka 60 minut před koncem návštěvních hodin.
Děti do 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby, psi vstup zakázán. Prosíme o dodržování Návštěvního řádu Arboreta.
Více: http://arboretum.oadomazlice.cz/
Stezka  se dá  klidnou  chůzí  projít  za necelou  půlhodinu.  Obsahuje  celkem  10 informačních  panelů  a postupně  vás
provede téměř 4 ha územím registrovaného významného krajinného prvku Arboretum Domažlice.

„Sochařská stezka na Baldov“ – 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 – 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 – neboli  Veselá hora s kostelíkem sv. Vavřince,  každoročně ožije v srpnu slavnou
Svatovavřineckou poutí s velkou účastí věřících v krojích. V kostele je k vidění skleněný oltář 
sv.  Vavřince  a  ambon od Vladimíry Tesařové.  Kostel  je přístupný veřejnosti  několikrát  v roce.
(vyhlídkové místo, památné lípy, panoramatická mapa KČT)

Naučná stezka „V Zelenovském údolí“  provede návštěvníky nejzajímavějšími místy Přírodního
parku  Zelenov.  Okruh  stezky  má  necelých  10  km.  Lze  využít  záchytného  parkoviště  mezi
Havlovicemi  a  Pasečnicí  a  zvolit  kratší  okruh.  Stezka  má  12  zastavení  s  interaktivními
informačními tabulemi se speciální mobilní aplikací, téma: fauna a flóra.

Babylon – 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 – 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.

Přírodní  památka  Salka  u  Pasečnice –  zatopená  štola  je  pozůstatkem těžby  kyzové  břidlice
používané již v 17. století na výrobu kamence.

Hrádek – 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 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 – 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 9-17

Bořice – výroba chodské, užitkové a dekorativní keramiky, možnost exkurze pro menší skupinky
po telefonické domluvě. Více: www.keramikamojzis.cz, mobil: +420 724 089 656



Tlumačovská vyhlídka na Kubíčkově skále a Chrastavická vyhlídka

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 – 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 místem Chodska.

Draženovský špýchar a statek – malé muzeum, prohlídka po domluvě
na tel.: +420 725 041 346. Pro větší skupiny možnost i komentované prohlídky obce.

Lomeček  – zatopený bývalý kamenolom u Mrákova s křišťálově průzračnou vodou a podvodní
pozorovací kabinou, která je největší v ČR, galerie pod otevřeným nebem. Vstup se psy zakázán.
Více: www.lomecek.cz, tel.: +420 608 828 007
Otvírací doba: červenec-srpen denně 9-21

září-červen čt-ne 9-17

Gloriet – klobouk u Kouta na Šumavě – 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 – 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, Chrastavice

Muzeum techniky a řemesel v Kolovči 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  12  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.  Pro objednané skupiny nad 10 osob ukázka práce na hrnčířském kruhu.
Adresa: Domažlická 1, Koloveč
Otvírací doba: září, říjen, březen-červen denně 10-17, červenec a srpen denně 9-18, listopad-únor po předchozí domluvě
Více: www.muzeum-kolovec.cz, tel.:  +420 379 494 235, +420 737 480 473

Více o Domažlicku:
Městské informační centrum Domažlice
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, @visitdomazlice

http://www.muzeum-kolovec.cz/
http://www.lomecek.cz/


                KLENČÍ POD ČERCHOVEM A OKOLÍ

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.
Otevírací doba: duben-září út-ne 9-17, říjen-březen út-pá 10-16, doporučujeme skupiny hlásit předem 
na tel.:  379 795 325,  od října do března jsou možné  skupinové prohlídky i  mimo otevírací  dobu -  nutné předem
objednat. Více: www.klenci.cz, www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa,
e-mail: tic.kultura@klenci.cz, tel.: +420 379 795 325, +420 702 169 891

Baarovo muzeum v Klenčí pod Čerchovem
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.
Více: www.klenci.cz 

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.: +420 722 166 875
Otvírací doba rozhledny: květen, červen, září, říjen: soboty a neděle, svátky: 10.00 – 17.00

červenec, srpen: denně 10.00 – 17.00
Autem lze  dojet  na parkoviště  v  Caparticích,  pěšky na Čerchov 4,4 km,  od června  do září  o
víkendech a  svátcích  lze  využít  autobusovou dopravu.  Skupiny nad 5 osob,  max.  5  kol,  nutno
nahlásit u přepravce: +420 379 793 161, +420 777 330 313, jízdní řády v infocentrech.

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.: +420
728 708 759 paní Marie Langová.

Lučina/Grafenried – zaniklé sídlo
Jedno z největších a nejzajímavějších sídel zaniklých vysídlením německého obyvatelstva  po 2.
světové válce a následnou demolicí 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).  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, hradní rozhledna Drachenturm/Dračí věž u Silbersee či zajímavá
vyhlídka symbolizující draka u Drachensee).  Více: www.furth.de, www.waldmuenchen.de

http://www.waldmuenchen.de/
http://www.furth.de/
http://www.klenci.cz/
mailto:tic@klenci.cz
http://www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa
http://www.klenci.cz/


Naučné stezky u Čerchova:
Capartické louky (flora, fauna) – nástupní místo Capartice
Lísková (zaniklé sídlo) – nástupní místo hraniční přechod Lísková, nad čerpací stanicí (cyklotrasa
č. 2287), Questing Lísková – hledačka, více: www.questing.cz
Gibacht – sklářská stezka (DE) – nástupní místo Althütte/Gibacht
Naučná stezka LČR Na Výhledech

Více o Klenčí pod Čerchovem a okolí: 
Turistické informační centrum, Dům přírody Českého lesa, 
345 34 Klenčí pod Čerchovem 4, tel: +420 379 795 325, +420 702 169 891
e-mail: tic.kultura@klenci.cz, web: www.klenci.cz

HORŠOVSKÝ TÝN A OKOLÍ
V mělkém údolí řeky Radbuzy je po obou jejích březích rozloženo malebné město Horšovský Týn.
V minulosti zde vedla zemská stezka z Prahy do Řezna. Město je vyhlášené městskou památkovou
rezervací.  Dochoval  se  zde  takřka  nedotčený  urbanistický  soubor  stavebních  památek  od  rané
gotiky až  k pozdnímu baroku.  S městem je  spojena řada  historických osobností  (astronom J.  J.
Littrow, Jan Milíč z Kroměříže, Josef Dobrovský, Pauline Bäuml roz. von Seydl aj.).  

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
Dominantou města Horšovský Týn a celého Domažlicka 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 prohlídkových okruzích: hrad, zámek,  purkrabství,  kuchyně,  Mitsuko.  
Otevírací doba: listopad – březen zavřeno /pouze pro předem objednané skupiny/

duben, říjen soboty a neděle   10.00-12.15 a 12.45-16.00
květen, září denně kromě po 10.00-12.15 a 12.45-16.00
červen denně kromě po 9.00-12.15 a 12.45-17.00

                            červenec, srpen denně      9.00-12.15 a 12.45-17.00
26.12. – 31.12.                   vánoční prohlídky 10.00-12.15 a 12.45–15.00

K zámku  patří  přírodně  krajinářský  park,  který  svou  rozlohou  40  ha  vzácných  dřevin  patří
k nejvýznamnějším v západních Čechách. V parku je možné spatřit  několik zajímavých objektů:
barokní sýpku, „vdovský dům“, vyhlídkovou věž, nejstarší Loretu v Čechách a míčovnu. Parkem
prochází i naučná stezka Královská rokle či stezka dřevin.

Rozhledna na Šibeničním vrchu (459 m n. m.)
Dřevěná,  21 a  půl  metru  vysoká,  hranolová věž stojí  na místě,  kde stávala  kaple Panny Marie
Lurdské.  Vrchol  rozhledny tvoří  koruna s latinským křížem.  Věž je  zároveň muzeem se stálou
expozicí zajímavostí města a jeho okolí. K rozhledně vede značená 2,5 km dlouhá naučná stezka
z centra města. Rozhledna je volně přístupná veřejnosti. 

Věž kostela sv. Petra a Pavla
Otevírací doba: červen, září - soboty a neděle 9-12 a 13-16, červenec, srpen - denně kromě po  9-12 a 13-16

Krásná procházka je i  ke  kostelu sv.  Anny na Vršíčku  u Horšovského Týna nebo  ke kostelu
Všech  svatých  v Horšově.  V Horšově  můžete  navštívit  s dětmi  Malý  hospodářský  dvůr či
naučnou stezku Obora Horšov. 

Přírodní park „Sedmihoří“ tvoří kruh kuželovitých vrchů vzniklý vyvřelinami žuly. Ta při zvětrávání
vytváří  řadu  bizarních  kamenných  útvarů  a  velkých  balvanů.  Celým Sedmihořím  provede  návštěvníka
naučná stezka s  12 zastaveními. Sedmihoří je nádherná oblast klidu, sestávající z krásných kamených svahů,
skal, skalních městeček, buližníků, mrazových srubů, pseudokarů, památných míst smíření. (Mířkov)

http://www.klenci.cz/
mailto:tic.kultura@klenci.cz


Galerie drátenictví v Ostromeči, více: www.dratenictvisoukupova.cz, tel.: +420 724 537 194

V obci Křenovy se nachází nejmenší Muzeum vah v České republice s výstavní plochou 4,23 m2 a
více než 40 exponáty.  V expozici jsou zastoupeny váhy s hmotnostním rozsahem od 2 gramů do 16 tun.
Návštěvníci  shlédnou  např.  bývalou  zemědělskou  váhu,  váhy  lékařské,  osobní,  kuchyňské,  krámské,
decimální, rybářské, poštovní, vojenské a další.

Další  zajímavosti  v okolí:  vyhlídkové  místo (Semněvice),  keltský  skanzen (Jivjany),  naučná
stezka  Čertovy  kameny (Velký  Malahov),  naučná  stezka  Po  stopách  Jiráskovy  Lucerny
(Osvračín – Staňkov).

Více o Horšovskotýnsku: 
Regionální  informační  centrum  Horšovský  Týn,  5.  května  50,  
346  01  Horšovský  Týn,  tel.:  +  420  379 415 151,  +  420 724 160 150,  
e-mail: info@mkzht.cz, www.mkzht.cz

POBĚŽOVICE A OKOLÍ
Poběžovice najdete 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
a  jsou  Poběžovice  poutním  místem  známým  po  celé  Evropě!  Pobývala  zde  Japonka  Mitsuko
Aoyama  s manželem  Heinrichem  Coudenhove-Kalergi  (rakousko-uherský  diplomat)  a  7  dětmi.
Nejznámější je syn Richard Coudenhove Kalergi, zakladatel Panevropské unie. 

Zajímavosti  Poběžovic:  Hrad a zámek Poběžovice,  Coudenhove-Kalergi  Zen zahrada Míru,
Židovský  hřbitov,  Kostel  Nanebevzetí  Panny  Marie,  Naučná  stezka  „Těžba  živců  na
Poběžovicku“

Zajímavosti  v okolí  Poběžovic:  Kostel  sv.  Václava  v Hoře  svatého Václava,  přírodní  stezka
Šidlákov – Hora svatého Václava – Drahotín, zřícenina hradu Starý Herštejn nad Vranovem,
Augustiniánský klášter v Pivoni,  Židovský hřbitov v Mutěníně,  kostel  svatého Bartoloměje
v Mutěníně, kostel svatého Mikuláše a pomník Jana ze Šitboře v Šitboři

Mezi technické památky patří odkrytá sklářská pec na Křížové Huti na úpatí Starého Herštejna.

Zaniklé vsi: Korytany (Rindl) – zpřístupněno formou naučné stezky, Pleš, Herštejnské chalupy,
Liščí domky, Mostek – zachovalý most přes řeku Radbuzu, 

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. Trasa k němu je značena z rozcestí Liščí domky a z obce
Závist, kde je parkoviště.

Více o Poběžovicku: 
Městské kulturní a informační středisko, 
Turistické informační centrum Poběžovice, nám. Míru 210, 
345  22  Poběžovice,  tel:  +  420  379  497  889,  mob:  +420  730  890  861,
info@pobezovice.cz, www.pobezovice.cz/infocentrum
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BĚLÁ NAD RADBUZOU A OKOLÍ

První písemná zmínka o Bělé nad Radbuzou pochází z Kosmovy kroniky z  roku 1121. 

Barokní kamenný most na řece Radbuze je zde nejvýznamnější památkou. Byl postaven v letech
1703–1723 podle vzoru Karlova mostu,  má 8 oblouků a jeho 6 pilířů je ozdobeno 6 barokními
sochami svatých.

Naučná stezka v areálu základní školy – seznámení s historií, faunou a flórou v okolí města.

Vyhlídka – na kopci Pohořelec 2 km severovýchodně od Bělé, je odtud rozhled po pohraničních
kopcích od Přimdy po Velký Javor. 

Kocovy kameny – nachází se pod vrcholem kopce Velký Zvon (862 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  amerických  vojáků gen.
Pattona s německou jednotkou. 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 je vstupem do obory Srdíčko. Ta je volně přístupná
a je v ní možno vidět mnoho chráněných druhů živočichů i rostlin.

Více o Bělsku:
Informační centrum Bělá nad Radbuzou
Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
tel. + 420 379 766 318
e-mail: info@belanr.cz, www.sumavanet.cz/icbela

HOLÝŠOV A OKOLÍ
Dům dějin Holýšovska
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.
Více: www.mestoholysov.cz/dum-dejin-holysovska, tel.: 727 838 248
Otvírací 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

Válečný  průmysl  v Holýšově  –  stezka,  která  vás  provede  po  stopách  válečného  průmyslu
v Holýšově a zavede vás na místa, kde stávaly za II. světové války pracovní a zajatecké tábory

http://www.mestoholysov.cz/dum-dejin-holysovska


Naučná  stezka  Holýšov –  zavede  vás  k bývalému  koncentračnímu  táboru  v Holýšově,
k památnému stromu jilm vaz a podél řeky Radbuzy dojdete do areálu bývalé muniční továrny,
která vyráběla během II. světové války leteckou a protileteckou munici.  Výlet naučnou stezkou
zakončíte u zaniklé obce Trubce.

Bunkr – otevírací doba dle domluvy s panem Valešem na tel. č.: 606 612 677

Umělecké kovářství Brož & historická kovárna v Kvíčovicích, prohlídka je možná po 
telefonické domluvě: + 420 607 111 379, více: www.kovarstvi-broz.cz

Miniexpozice Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích (otevřeno denně 9–18), bunkr, vyhlídkové 
místo.

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

KDYNĚ A OKOLÍ
Muzeum příhraničí v prostorách bytů bývalé Kdyňské přádelny dokumentuje historii města Kdyně
od pravěku po současnost. Je unikátní tím, že návštěvník si může mnoho exponátů vyzkoušet a
osahat. Součástí muzea je i zemědělský skanzen. 

Více: www.kdynsko.cz, www.facebook.com/infocentrumkdyne/, tel.: +420 379 413 555
Otevírací doba: květen–září po – pá 9-12 a 13-17, so a ne 9-12,

říjen–duben po – pá 8-12 a 13-16

Synagoga  Kdyně.  Vystavěna  v letech  1862-1863,  původní  interiér  včetně  mikve.  Expozice
přibližuje život Židů ve Kdyni a okolí. Více: www.facebook.com/kdynesynagoga/

Rozhledna  Koráb  –  Svojí nadmořskou  výškou  náleží  vrch  Koráb  k nejvyšším  vrcholům
Chudenické vrchoviny. Více: www.horskachatakorab.estranky.cz

Zřícenina hradu Rýzmberk s vyhlídkovou věží
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.
Více: www.kct-kdyne.cz

Více o Kdyňsku: 
Turistické informační centrum Kdyně
Nádražní 314, 345 06 Kdyně,
Tel.: +420 379 413 555,
e-mail: infocentrum@kdyne.cz,

 web: www.kdynsko.cz

Zpracováno: květen 2018
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