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Prapořiště a okolí 

Vítejte v našem pensionku v Prapořištích na rozhraní Šumavy a Českého lesa ve 
Všerubském průsmyku. 

Písemné zmínky o Prapořištích počínají sice až roku 1452, ale podle lidového vyprávění název obce 
pochází už z roku 1040, kdy prý česká vojska nesla kus cesty s sebou ukořistěné prapory poražených 
Němců z bitvy u Brůdku mezi knížetem Břetislavem a Jindřichem III, ale nakonec je nechala na jednom 
místě, jež po nich obdrželo jméno Prapořiště. 

Kam na výlety; kam se projít do blízkého okolí? 

Na romantickou procházku se můžete vydat třeba ke sv. Anně (cca 4 km) na vrch 
Tanaberk (515 m. n. m.). 

Z Prapořišť směrem na Brůdek je v lesích kostel sv. 
Anny postavený v 18. století Marcem Gilmettim s velmi 
netypickým oválným půdorysem. U kostela byla dříve fara 
(postavená 1747) a škola (1816). Dnes se jedná o vůbec 
nejmenší farnost, protože ke kostelu nepatří žádné obce a 
jediným farníkem a zároveň správcem farnosti je kdyňský 
děkan. Na pouť (26. 7.) sem jezdí velké množství poutníků 
z Čech, ale i ze sousedního Německa. 

Pověst vypráví, že v r. 1703 na tomto místě spatřil záhadnou záři a 
zázračně se uzdravil kostelník ze Všerub. Ten pak zde z vděčnosti nechal 
postavit malou dřevěnou kapli, ke které záhy začali docházet poutníci z 
okolí. I někteří z nich prožili zázrak uzdravení a popularita místa rychle 
rostla. 

Smutné období čekalo Tanaberk v době 2. světové války a v 50. letech, kdy byl kostel 
zdevastován a fara a škola zbořeny. Vydrancována byla i hrobka rodiny Stadionů pod 
kostelem. Dnes je kostel po generální opravě a stal se opět vyhledávaným místem turistů 
i poutníků. 

Nejlepší cesta sem vede z Prapořišť pod vrchy Bezný a Čepice přes Hamličku 
(samota) kolem Prantů (několik chalup po levé straně, v mapě značené Na Spáleném, při 
cestě ale nejsou vidět) až ke sv. Anně. Při pěkném počasí je odtud krásný pohled na 
šumavská pásma i jejich vrcholky u nás i v Německu – Velký i Malý Ostrý známý pod 
lidovým názvem jako „Prsa Matky Boží“  a Hoher Bogen. 

Od sv. Anny můžete seběhnout po červené 
turistické značce ke kostelíku sv. Václava u 
Brůdku. Kostelík je postavený na připomínku 
vítězné bitvy českého krále Břetislava I. nad 
německým císařem Jindřichem III. v naší 
zemské bráně (r. 1040). Původní kaple byla 
zřejmě úplně první v Čechách, která byla 
zasvěcena našemu národnímu patronu svatému 
Václavu, zemskému patronu z přemyslovského 
rodu. 

Bývalá ves u kostela obdržela jméno Zdemily (dnes Brůdek), že milostivý Bůh zde miloval, tj. na 
přímluvu svého mučedníka svatého Václava, vojvody a patrona české země, vyslyšel vroucnou prosbu 
knížete Břetislava a jeho bojovníků a dopřál jim vítězství. 
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Zpátky do Prapořišť se můžete vrátit po silnici směrem na Kdyni (cca 4 km) nebo 
pokračovat do Všerub a odtud pak autobusem (jede jen asi 2krát denně). 

Na místě bitvy knížete Břetislava, přímo 
v otevřené zemské bráně směrem k německé hranici, 
vznikla osada Všeruby, neboť Češi nepřátele 
všechny porubali. (V 15. století se ale obec jmenovala 
Český Rybník). 

Zastara říkávali městečku Všerubům Benátky, protože prý 
před každým domkem mívali můstek, strouhu, v níž však místo 
ryb drželi žáby. Ty se jednou rozmnožily takovou mírou, že za 
jejich vymoření dali zbožní Všerubáci sloužit v kostele zvláštní 
modlitby. Nepomohlo nic, dokonce ani procesí. Až když uhodilo 

sucho, žáby se samy vytratily. Na památku nechali všerubští zasadit na oltář kamennou desku, na níž je 
vyobrazená žába a datum pamětné události. 

V 18. a 19. stol. zde byla rozšířena výroba porcelánu a košíkářství. Místní Židé si vydělávali výrobou 
krabiček na sirky, podobně jako např. Židé v Prapořištích. Ve Všerubech také pobývala v pol. 19. stol. 
spisovatelka Božena Němcová. 

Boženě Němcové se zdejší kraj velice líbil a ráda se sem i později vracela – ukázka z jejího dopisu, kde 
píše, jak by opět ráda navštívila Domažlicko: 

…Táta má také přijet už ke konci měsíce a potom já bych ráda ven a skoro nejraději k Domažlicům. 
Dora byla na Riesenberku na houbě na veverky – a tuze se jí tam u myslivců líbilo a kroj lidu okolo Plzně, 
kde právě na ten svátek byly… 

 

 
 

V dobách socialismu byly Všeruby součástí 
hraničního pásma, kam nesměli ani lidé z jiného, než 
domažlického okresu. Po otevření hraničního přechodu 
Všeruby opět ožily a dnes tady nechybí ani vietnamští 
obchodníci. Kdo by si chtěl ještě dnes vychutnat 
nedotčené pohraničí, může odbočit na Maxov a přes 
Českou Kubici a Babylon (velké přírodní koupaliště 
na obrázku, jižně od Domažlic – vyhledávané turistické 
středisko – pláže, restaurace, kabiny, půjčovna loděk, 

značené turistické cesty do chodských obcí Trhanova, na Výhledy a na Čerchov) dojet do 
Domažlic.  

Další možností cesty od sv. Anny je opět červená turistická značka směrem na Novou 
Ves a Chodskou Lhotu. Značka vede lesem, je ale možné odbočit na poklidnou asfaltku 
přes Pranty, odkud je hezký výhled. Cesta vás dovede do Nové Vsi, kde se můžete 
napojit na původní červenou a dojít do Chodské Lhoty, kde je vlaková zastávka. 
Druhou možností je zvolit zelenou a dojít zpátky do Prapořišť. 
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Jiný krátký výlet je možné podniknout na cca 3 km 
vzdálenou zříceninu hradu Rýzmberk s obnovenou 
rozhlednou a možností občerstvení v příjemné venkovní 
hospůdce. Na Rýzmberku se v červenci konají hradní slavnosti 
Rýzmberský hradní guláš – festival folkové, country a 
trampské písně. V létě je zde také možné shlédnout některé 
z divadelních představení v přírodním divadle vybudovaném 
v letech 1935–1936 a zmodernizovaném v r. 1958. 

Částečně zasypané chodby pod hradem prý vedou až do 
bývalého (nedávno – v roce 2005 – znovu obnoveného) pivovaru v Koutě. Vypráví se, že 
když pustili kachnu do rýzmberských chodeb pod hradem, vyšla právě ve sklepě 
koutského pivovaru.  

Hrad Rýzmberk byl založen na vysokém kopci u Kdyně ve 2. polovině 13. století. V r. 1279 je zmiňován 
jako majetek Děpolta, zakladatele rodu Švihovských z Rýzmberka. Podle některých pramenů hrad založil 
sám Děpolt na přání Přemysla Otakara II., aby spolu s Domažlicemi střežil zemskou stezku, vedoucí přes 
Všerubský průsmyk do bavorského Řezna. Hrad byl několikrát přestavován – v 1. polovině 14. století, 
v 2. polovině 15. století po velkém požáru v r. 1448 a zejména po r. 1508 za Břetislava Švihovského 
z Rýzmberka. V r. 1620 hrad dobyla císařská vojska vedená generálem donem Maradessem. R. 1641 přitáhli 
před Rýzmberk Švédové, po krátkém obléhání jej dobyli a úplně zpustošili. V r. 1655 byl Rýzmberk na 
základě nařízení Ferdinanda III. o boření hradů zničen, z r. 1676 je uváděn už jako zřícenina. Hrad měl 
původně dvojdílnou dispozici: nejvyšší místo zaujímal okrouhlý donjon v nároží malého jádra, na protilehlé 
straně, kde je dnes rozhledna, stál obytný palác. Předhradí bylo opevněno kamennou hradbou, po jejímž JZ 
nároží stála druhá okrouhlá věž. V 1. polovině 15. století byla k areálu přihrazena kamennou hradbou, na 
jižní straně s baštami, další část s věží. V letech 1846–1847 byla hrabaty Stadiony postavena nad baštou 
nová hranolová rozhledna a dřevěná výletní restaurace. V té době byla také odstraněna část zřícenin. Do 
zřícenin hradu umisťuje část děje svého románu Consuela i francouzská spisovatelka George Sandová. 
Současná expozice nabízí areál zříceniny se zbytky hradních staveb, vyhlídkovou věž, hradní sklepení 
a hradní divadlo. 

 
Pohled na Prapořiště a Všerubský průsmyk z cesty pod hradem Rýzmberk. 

Na Rýzmberk se dostanete bud pěšky přes křižovatku Na Kobyle a kolem rybníka 
vzhůru k hradu. Autem (i pěšky) je možná cesta přes Kdyni. Na náměstí odbočíte 
u lékárny a dojedete na křižovatku pěti ulic. Rýzmberskou ulicí (spíše vlevo) vedoucí do 
kopce dojedete až na parkoviště pod hradem (pozor – ulice vedoucí také do kopce, ale 
vpravo, vede ke kostelu). Z parkoviště, kde je i malý pomník, půjdete lesem asi 300 m a 
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jste na hradě. Samostatná prohlídka areálu je možná celoročně, v letní sezoně je 
otevřena vyhlídková věž a hospůdka denně od 10:00 do min. 17:00 hodin. 

Pod hradem Rýzmberk byla založena už na počátku 13. století osada Kdyně. S její 
historií (nejstarší archeologické nálezy, dějiny Kdyňska s dobovými fotografiemi, ukázky 
textilní výroby z kdyňské přádelny, vybavení starých domácností, ukázky starých 
řemesel, život v blízkosti hranice od pašeráků v minulých stoletích až k ostnatým drátům 
a Pohraniční stráži) je možné se seznámit v kdyňském Muzeu příhraničí na náměstí 
vedle radnice, kde je zároveň i informační středisko. 

Kdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím 
na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu 
tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Na její starý původ 
ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak 
skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. V blízkosti kostela sv. Mikuláše 
stával ještě kostel sv. Petra a Pavla, zmiňovaný od 14. do 17. století. Jednalo se o velice starou svatyni, 
která byla podle svého prastarého zasvěcení (patrocinium sv. Petra je velmi časté v počátcích křesťanství 
v našich zemích) patrně ještě předchůdcem dnešního kostela. V polovině 17. století je kostel sv. Petra 
a Pavla připomínán jako pustý. Dnes po něm nejsou stopy. 

Kostel sv. Mikuláše je dnes nejvýznamnější památkou Kdyně. Nejstarší zprávy o 
svatyni pocházejí ze 2. poloviny 14. století. Z tohoto období se zachovaly křížové klenby 
presbyteria, hrotitá okna se zbytky kružeb a část zdiva kostelní lodi. Hranolová věž 
přístupná hrotitým portálem je patrně výsledkem pozdní gotické výstavby. 

V r. 1734 byla věž zvýšena a opatřena novým krovem s 
cibulovitou bání, která tvoří dodnes charakteristickou 
siluetu Kdyně. Její tvůrce V. Fischer pocházel z Furthu 
(Bavorsko). V r. 1763–1768 byl kostel rozšířen o boční 
kaple, prodloužena loď a kostel vybaven novým 
mobiliářem. Stavbu financovali Stadionové, jejichž znak je 
dosud umístěn na průčelí kostelní fasády. Hlavní oltář, 
který je patrně prací F. Ringelhahna, nese obraz 
sv. Mikuláše od I. Raaba. 

R. 1508 nazývají písemné prameny Kdyni městečkem. 
Ještě v roce 1543 existovala původní Kdyně. Později ji však 
zcela zničil požár. Zůstaly stát jen oba kostely, fara a dvůr s 
panským stavením. Této skupině budov se začalo říkat 
Stará Kdyně, protože hned po požáru jihovýchodně odtud 
vyrůstá Kdyně nová. Hlavní příčinou založení Kdyně na 
novém místě nebyl možná ani tak požár, jako spíše 
nevýhodnost polohy dosavadního městečka vůči významné 
cestě z Domažlic do Klatov, která nahradila dávnou stezku 
k Všerubskému průsmyku, vedoucí od severovýchodu k 
jihozápadu, přes Starou Kdyni a ves Kojetice (zanikla kolem 
roku 1581), kolem Nového Herštýna, v té době již rovněž 
pustého. Ke vzniku Nové Kdyně muselo dojít před rokem 
1581, kdy se prvně uvádí název Stará Kdyně. Už Nové 
Kdyně se patrně týkalo privilegium Maxmiliána II., kterým v roce 1570 udělil městečku znak, týdenní trh a 
dva výroční trhy. V písemných pramenech se Nová Kdyně poprvé připomíná k roku 1586. I ona byla 
poddanskou obcí rýzmberského panství. Základ jejího půdorysu tvořilo velké obdélníkové tržiště, kterým 
procházela cesta z Domažlic do Klatov. Na tržiště navazovaly v jeho severovýchodním a severozápadním 
rohu dvě rovnoběžné ulice. Na svém severním konci se zmíněná západní ulice rozdělovala na dvě cesty, 
jednak směrem k severozápadu k hradu Rýzmberku a k severovýchodu do zaniklé vsi Kojetice. Kdyňský 
urbanismus lze považovat za projev pozdní gotiky. Městečko nebylo patrně nikdy obehnáno hradbami. Mělo 
ale tu výhodu, že obě ulice, vedoucí k náměstí (od Domažlic a od Brnířova), se daly dobře uzavřít branami.  

V 16. století se ve Kdyni vybíralo clo z vína, piva a koní, dopravovaných přes zemskou hranici. 
Pobělohorský držitel rýzmberského panství, které v té době mělo své sídlo v Koutě, Filip Krac ze 
Scharffensteinu, udělil v roce 1624 Kdyni důležitá práva a svobody. 30. listopadu 1637 je potvrdil sám císař 
Ferdinand III. a po něm i všichni Kracovi nástupci. V roce 1671 potvrzuje předešlé výsady Jan August hrabě 
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ze Solmis, v roce 1677 Wolf Maxmilián, svobodný pán z Lammingenu a posléze v roce 1710 Jiří Jindřich 
Stadion, který v roce 1696 koupil koutské panství od Lammingenovy vdovy Polyxeny. Privilegii z roku 1624 
se kdyňští zprošťují nevolnictví. Nemají již nikdy být nikomu poddáni. V roce mají pracovat jen 6 dní 
o žních, 6 dní orat a jezdit. (Tuto povinnost měli všichni majitelé domů i podruhové.) Mají právo a moc 
soudní a judikální jako jiná svobodná města v Čechách. Trestní záležitosti jsou ale ponechány panství 
a císařské moci. Kdyňským se mimo jiné povoluje jakýkoli obchod mimo obchodu se solí, povoluje se jim 
přijímat do obce cizí osoby a jiné z obce propouštět, smějí svobodně kupovat a prodávat nemovitosti. Svůj 
majetek smějí odkazovat a vkládat o tom zápisy do městských knih – a dostávají i jiné výsady. 

V roce 1654 měla Kdyně (Stará i Nová) celkem 46 domů. 
Roku 1781 stihl Novou Kdyni ničivý požár, při kterém lehla popelem celá jižní a východní strana náměstí 

včetně radnice. Spolu s radnicí shořely i četné písemnosti a městská privilegia. Proto 22. února 1784 císař 
Josef II. kdyňská privilegia obnovil, včetně dobytčích trhů, kterými Kdyně proslula po širokém okolí. Roku 
1787 udělil Josef II. městečku 1 týdenní trh a několik trhů výročních. Poslední potvrzení kdyňských privilegií 
je z 29. května 1795 od císaře Františka II. 

14. dubna 1801 byl ve Kdyni zvolen první rychtář. Stal se jím mydlář Josef Pittermann. Do té doby 
dosazovala rychtáře vrchnost sama. 

Roku 1805 utrpěla Kdyně škody při vpádu Francouzů. 
V roce 1812 navštívil městečko na své cestě po Čechách císař František I. Kdyňští jej uvítali s velkou 

slávou. 
V roce 1835 si podala Kdyně žádost, aby se mohla nazývat městem. Na základě této žádosti povýšil 

2. dubna 1840 Ferdinand V. Kdyni na město. 
Když v roce 1848 bylo vytvářeno nové administrativní uspořádání země sítí politických a soudních 

okresů, podala Kdyně písemnou žádost o to, aby se mohla stát sídlem jednoho z nových soudních okresů. 
Krajská komise žádosti vyhověla. 1. července 1850 vznikl politický okres Domažlice, skládající se ze dvou 
soudních okresů: domažlického a novokdyňského. Soudní okres sídlil ve Kdyni až do roku 1949. V letech 
1855–1868 byla Kdyně i sídlem okresního úřadu (okresní hejtmanství). 

Nejrozšířenějším řemeslem bylo ve Kdyni odedávna plátýnkářství, to je výroba mlýnských pytlíků. Na 
konci 18. století pracovalo ve Kdyni v tomto oboru 24 mistrů, 36 tovaryšů a 11 učedníků. V roce 1678 
založili Lamingenové ve Kdyni textilní manufakturu, prokazatelně nejstarší v Čechách. Roku 1769 prodali 
Stadionové manufakturu vídeňskému obchodníkovi a bankéři Jakubu Matyáši Schmidtovi, který ji rozšířil 
a začal v ní vyrábět vlněné látky. Brzy poté pracovalo v manufaktuře už 200 lidí a dalších 1 400 domácích 
tkalců po kraji. V roce 1825 zaměstnávala přádelna na 500 lidí a přes 6.400 domácích tkalců. Roku 1853 je 
pokládána za největší továrnu na Plzeňsku.  

Rozvoj přádelny přinesl růst celé obci. V roce 1826 měla Kdyně 164 domů a 1428 obyvatel. V roce 1869 
stálo ve městě už 224 domů s 1.998 obyvateli. 

Od roku 1866 působila ve Kdyni živnostenská pokračovací škola. 
Od přelomu 19. a 20. století panoval ve Kdyni čilý stavební ruch, podnícený zejména Augustinem 

Kohoutem a Emilem Tšídou. Dřívější město tvořily převážně dřevěné, neomítnuté a nebílené domy 
s pavlačemi. Téměř před každým domem byla zahrádka na zeleninu. Tuto zástavbu nahradily novostavby 
jedno až dvoupatrových činžovních domů a dalších budov na náměstí a zděných přízemních domů 
v přilehlých ulicích, které postupně stíraly historickou podobu města a vtiskly mu sice jednotný, na svoji 
dobu moderní, z hlediska architektonického ovšem nevýrazný charakter. 

Pro svoje překrásné romantické okolí se od poloviny 19. století stává Kdyně vyhledávaným letoviskem. 
Městská kronika dochovala zprávu, že první hosté přijeli do Kdyně na letní byt v roce 1858. 

Další důležitou etapu v životě města znamenalo postavení pošumavské 
železnice v roce 1888. 

V polovině 19. století se ve Kdyni ustavila židovská 
náboženská obec. 

Ve městě se tehdy k ní hlásilo 68 osob, tj. 3,1 % z celkového počtu 
obyvatel. V roce 1863 si židovská náboženská obec postavila synagogu s 
rabinátem a školu. Jedná se o objekt bývalé židovské synagogy ve Kdyni, 
která je podle hodnocení odborníků výjimečně dochovaným příkladem 
synagogální architektury v Čechách, dokonce údajně 3. nejzachovalejší v 
západních Čechách. Postavena byla v letech 1862–1863 v historizujícím, 
neorománském slohu poblíž náměstí. Potřebné finance na její stavbu mezi 
sebou sesbírali členové kdyňské židovské náboženské obce. Zasvěcena byla 
21. ledna 1863, ale od roku 1929 se konaly bohoslužby jen o svátcích, 
naposledy v roce 1936. Uvnitř také bývala od roku 1871 pamětní deska se 
jmény hlavních stavebníků, kterými byli např. Isak Augstein, Eliáš Klaubr 
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nebo Jakub Hutter. Za 1. světové války tady byli ubytováni uprchlíci. Druhou světovou válku přežila 
synagoga celkem bez úhony zřejmě jako skladiště. Po válce přešla do majetku Československé církve 
husitské. Počátkem 60. let byla jako modlitebna církve husitské navržena k prohlášení za kulturní památku, 
které se však nejspíš neuskutečnilo. Teprve od roku 1993 se z podnětu referátu Okresního úřadu Domažlice 
začal o stavbu zajímat Památkový ústav v Plzni, pak i Židovská náboženská obec v Plzni, která 
zprostředkovala velice cennou pomoc Židovského muzea z Prahy, jmenovitě pana PhDr. Arno Paříka. V roce 
1994 církev synagogu prodala za 800 000 Kč soukromému vlastníkovi, který ji chtěl přeměnit na pivnici. 
Město Kdyně nakonec po dlouhých jednáních synagogu vykoupilo, získalo do svého vlastnictví a nechalo 
zčásti opravit. Ministerstvo kultury ČR ji na základě návrhu Památkového ústavu prohlásilo národní kulturní 
památkou.  

Synagogu najdete ve směru od Domažlic napravo při hlavní silnici ještě před 
náměstím. Návštěva je možná po domluvě v informačním středisku o kousek dále – 
poblíž radnice na kdyňském náměstí, kde je i Muzeum příhraničí. 

Další židovskou památkou v okolí je hřbitov, který 
můžete najít u vesnice Loučim (ve směru na Klatovy je 
za vesnicí polní cestou vlevo po žluté mírně do kopce a 
pak cesta vede kousek lesem – celkem cca 1 km). 
Hřbitov byl založen 1841 a sloužil židovským obcím v 
Dlažově, Loučimě, Kdyni, Kolovči a Všerubech. Poslední 
pohřeb se zde uskutečnil v roce 1948. Ze strání kolem 
Loučima je pěkný pohled na předhůří Šumavy. 

Od hradu Rýzmberka po červené turistické značce se dostaneme k prastarému 
opevnění Příkopy, nazývanému též Starý Rýzmberk. Patří k velice zajímavým místům 
Kdyňska. 

Archeologickým výzkumem z r. 1959 byla lokalita datována do 11. století a spojována s bitvou mezi 
Břetislavem I. a Jindřichem III. v r. 1040 u Brůdku. Druhý sídelní horizont pochází z 1. poloviny 13. století. 
Po založení Rýzmberka bylo staré dřevěné a příkopy objaté opevnění na Příkopech opuštěno. Oválné 
opevnění tvoří 2 hluboké terasovité příkopy vyhloubené částečně do skály. Impozantní opevnění je skryto 
pod korunami mohutných lip, v jejichž stínu roste množství chráněných rostlin. Tajemnou atmosféru místa 
dotváří starý dutý javor, který je zakreslen i na starém plánku Příkopů z 19. století. 

Budeme-li pokračovat v cestě po červené značce, asi 3 km od Rýzmberka přijdeme 
k další zřícenině hradu Herštejn (Nový Herštejn). Patří k nejlépe dochovaným 
zříceninám jihozápadních Čech a byl založený na zalesněném vrcholu (682 m) v dnešním 
chráněném území Herštýn. 

S dějinami hradu je úzce spojen rod pánů z Velhartic nebo prostě páni z Herštejna. Prvním známým 
držitelem hradu byl Břeněk z Herštejna, který je uváděn k roku 1349. Za Jana z Herštejna, proslulého svými 
loupeživými výpravami do sousedního Bavorska, Bavoři hrad oblehli, dobyli a pobořili (r. 1475). Pobořený 
hrad získal Půta Švihovský, který jej pak připojil k rýzmberskému panství. 

Hrad definitivně zpustl po r. 1524. Dochovány jsou zříceniny obytné věže, 
brány, bašt a hradeb. 

Pověst vypráví, že Jan, když Bavoři přitáhli před hrad, nechal do hradní 
věže zazdít své tři dcery a všechny svoje poklady. Když bavorské vojsko hrad 
dobylo, nevzpomněl nikdo na zazděné dívky a ty pak ve vězení „bídně 
zhynuly“ . Věži se od těch dob říkalo Panenská. 

Roku 1534 získalo zpustlý hrad město Domažlice. Po něm vystřídal ještě 
několik majitelů, až r. 1593 přešel na Černíny z Chudenic. Černínové vlastnili 
les se zříceninou až do r. 1945. Z opevněného gotického hradu se zachovalo 
jen zdivo mohutné obytné věže (donjonu) o straně 16,6 m, trosky hradeb 
a prohlubně po sklepích na dnes zalesněném kopci. 

V základech hradeb jsou patrné stopy vylamování a poddolování. Tímto 
způsobem se ve středověku bořily pevné hradby hradů. Hradní zřícenina je 
nejpůsobivější na podzim, kdy je obklopena zlatožlutými korunami staletých 
buků a dubů. Již od r. 1933 je návrší s hradem vyhlášeno státní přírodní 
rezervací.  
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Další možností jak se dostat na Rýzmberk, je cesta po zelené značce z Prapořišť do 
Starce (z penzionu směrem doleva). Když projdete Starec, otevře se Vám pěkný pohled 
na Koráb, celou Kdyni, Prapořiště s Bezným a Čepicí. 

Dále po zelené dojdete kolem lesa (nádherný pohled na vrcholy kolem Železné Rudy 
a německé pásmo Hoher Bogen) a kaple U tří křížů do Kouta na Šumavě. Kaplička byla 
postavena v roce 1750 na památku 27 horníků, kteří zde zahynuli. 

Na koutském hřbitově (mimo zelenou značku, na kraji obce směrem na Starec) je 
pochován poslední mužský potomek hraběcího rodu Stadionů – F. F. Josef Stadion 
zemřel v roce 1927. 

Jádro Kouta tvoří bývalá tvrz, kostel a v těsné blízkosti založený pivovar a dvůr. Ke 
konci 17. stol. koupil tvrz Lamingen, zvaný Lomikar a spojil ji se všerubským 
a trhanovským panstvím. Později panství zakoupili Stadionové a vlastnili ho celá dvě 
století. Za nich došlo k největšímu rozkvětu obce (textilka, 2 pivovary, 3 sklárny…). 

Kostel sv. Jiří byla původně barokní šestiboká kaple založená Stadiony v roce 1704 
pro úředníky koutského velkostatku. Kaple byla rozšířena v 19. století přistavěním 
obdélníkové lodě a tímto spojením vznikl dnešní kostel. Z vlastních zdrojů farnosti 
a svépomocí byl kostel po roce 2000 opraven. 

 

Zelená značka vede kolem 
tkalcovské kolonie – uličky, kde 
jsou dodnes po jedné straně 
zachované domky tkalců, kteří 
odváděli svoji práci do kdyňské 
přádelny. 

 

Pivovar je dnes už opět v provozu a nedaleko od něj je 
hostinec, kde je možné výlet zpříjemnit koutským pivem. Zdejší 
pivovarské sklepy, vybudované v roce 1870, jsou raritou díky 
svému umístnění mimo pivovar až pod kostel sv. Jiří. 

V protilehlé části obce leží novější zámeček z 19. stol., který je 
dnes využíván k rekreaci a jako objekt pro školy v přírodě.  

 

Polní cestou mezi Koutem na Šumavě a Spáňovem 
se dostanete k památníku Klobouk − upomínka na 
bitvu u Domažlic r. 1431 ve tvaru obrovského klobouku, 
který prý ztratil jeden z kardinálů prchající před 
zpívajícími husity. Pokračovat můžete buď po zelené na 
Rýzmberk, nebo pak třeba vlakem zpátky do Starce. 

Vlakem (10 min.) nebo i autem se také snadno 
dostanete do Domažlic, hlavního střediska 11 vesnic, 
které Chodsko tvoří, které je též výchozím bodem pro 
výlety po celé oblasti. Domažlice a Chodsko k sobě 
neodmyslitelně patří nejen historicky, ale i v sou-
časnosti. Je poslední národopisnou oblastí Čech, kterou 
tvoří 11 obcí od Všerubského průsmyku k Čerchovu – 
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Pocinovice, Chodská Lhota, Mrákov, Klíčov, Tlumačov, Stráž, Újezd, Draženov, Chodov, 
Klenčí a Postřekov. 

Město bylo založeno roku 1270 Přemyslem Otakarem II. jako 
hrazené město s hradem. Také v Čechách lidé využívali 
k cestování staré obchodní stezky. Ve vznikajícím knížectví 
Přemyslovců mělo důležitou úlohu Domažlicko. V období 9. – 10. 
století, kdy se začíná vytvářet západní hranice českého státu, 
došlo v bezprostřední blízkosti dnešního města Domažlice 
k založení důležitého hradiště Tuhošť, které dalo název celému 
kraji a je dodnes uchováno v německém názvu Domažlic – Taus. 
Tuhošť byla důležitým opěrným bodem knížecí moci na 
jihozápadě Čech a odtud byl ovládán provoz na důležité cestě 

spojující Prahu s bavorským Řeznem a jihoevropskými státy. Předpokládá se, že hradiště Tuhošť leželo asi 
2 km od Domažlic u dnešní vesnice Smolov. V některých průvodcích je toto místo pro shodu jmen 
nesprávně umisťováno poblíž Bělé nad Radbuzou. 

Domažlice jsou známy především svým náměstím 
s podloubími a válcovými věžemi Chodského hradu 
a kostela na náměstí. V Chodském hradu je od roku 
1931 Muzeum Chodska s národopisnými, historickými 
a archeologickými sbírkami. Zvláště národopisná část 
je velmi atraktivní – kroje, nábytek, předměty domácí 
a zemědělské potřeby a ukázky místních zvyků 

a života v chodských vesnicích – dále dokumenty o slavné minulosti Chodů, svobodného 
lidu střežícího hranice Českého lesa, jehož byly Domažlice správním centrem. 

Můžeme navštívit také obrazovou galerii bratří Špilarů, Muzeum Jindřicha 
Jindřicha nebo Augustiniánský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie 
založený Václavem II. v r. 1287. Na náměstí 
můžete též vystoupit po 194 schodech na 56 m 
vysokou Domažlickou věž, která svým mírně 
šikmým sklonem (odklon od osy je 59 cm) 
připomíná šikmou věž v Pizze. Odtud máte při 
dobré viditelnosti Chodsko jako na dlani. Je 
vidět i Veselá hora – vrch nad Domažlicemi 
s poutním kostelem sv. Vavřince (známý 
Vavřineček), kde se konají slavné pouti 
(v polovině srpna) Chodské slavnosti, které 
trvají několik dní. Oslavy pokračují i na 
náměstí, kde se konají velké trhy a folklórní slavnosti.  

Mezi významné rodáky patří i K. M. Čapek Chod, pobývali zde např. B. Němcová, 
J. Vrchlický, K. J. Erben, J. K. Tyl nebo A. Jirásek, působil zde i skladatel J. Jindřich. 

Porobení Chodska bývá spojováno s Volfem 
Maxmiliánem Lamingenem, zvaného Lomikar, který 
nechal popravit chodského vůdce Jana Sladkého 
Kozinu.  

Kozinův statek v Újezdě byl přeměněn na 
muzeum, které určitě stojí za shlédnutí. 
V chodském nářečí si vyslechnete zajímavé 
informace o Chodsku i o samotných exponátech a 
alespoň trochu si uděláte obrázek o tom, jak 
Chodové tenkrát žili. Lomikar měl v držení kromě 
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trhanovského zámku i koutský zámek (společně s městečkem Kout na Šumavě, 
vzdáleném od Prapořišť asi 3 km). 

Z Újezda vede červená turistická značka na návrší nad Újezdem Hrádek (cca 1 km). 

Je to jedno z míst, kde Chodové zapalovali ohně při 
blížícím se nebezpečí. Je tady umístěna socha Jana Sladkého 

Koziny, legendárního vůdce 
Chodů v povstání proti 
Maxmiliánu Lamingerovi. 

Z Hrádku je také 
nádherný pohled na 
Domažlice. Pokud budete 
unaveni dlouhou cestou 
nebo prostě budete mít 
chuť na něco dobrého, 
funguje tady stánek s občerstvením a děti se mohou 
vyřádit na dětské skluzavce. 

Z Domažlic můžete absolvovat celý výlet pěšky a 
přes Trhanov (se zámečkem pověstného Lamingera) 
a Výhledy (návrší nad Klenčím se sochou J. Š. Baara, 
odkud je krásný výhled do kraje) dojít do Klenčí na 
vlak. 

Zámek v Trhanově dal vybudovat v létech 1676–1677 Volf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu (alias 
Lomikar). Prostý barokní zámek byl původně jednoposchoďový. Pozdější držitelé zámku Stadionové zámek 
podstatně rozšířili. V roce 1810 zámek po požáru nechal opravit a znovu rozšířit (přibylo druhé poschodí) 
rakouský státní kancléř a ministr zahraničí Jan Filip Stadion. Od té doby nedoznal zámek výraznějších změn. 
Donedávna v něm byla galerie bratří Špillarů. 

Za služby panovníkovi se Chodové těšili řadě privilegií. Ta jim dávala právo svobodně nakládat se svými 
statky, stěhovat se volně ze vsí do Domažlic, byli osvobozeni od roboty, placení cel a daní. Měli vlastní 
samosprávu, kterou si sami volili. Ale tak, jak s postupnou kolonizací pohraničního lesa klesal význam 
chodské strážní služby, ztrácela už od 16. století na významu i chodská privilegia. Boj Chodů vyvrcholil v 
století sporem s rodinou Lamingenů, které byly po bitvě na Bílé hoře r. 1620 prodány chodské vsi do 
dědičného držení. 

Zakladatel zámku se zapsal do českých dějin jako odpůrce Chodů při jejich povstání, kterým vyvrcholil 
jejich spor o zachování starých privilegií. Nakonec byl jejich odpor zlomen popravou jejich vůdce Jana 
Sladkého Koziny 28. 11. 1695 na plzeňském popravišti. 

Během následujících desetiletí upadli Chodové do zapomnění. Nově Chodsko objevili až spisovatelé 
druhé poloviny 19. století – Božena Němcová, K. J. Erben a po nich zejména Alois Jirásek. Studiu dějin 
Chodska a zdejší folklórní tradice se věnovali chodští rodáci – spisovatel J. Š. Baar, národopisec 
J. F. Hruška, hudebník Jindřich Jindřich. Spisovatel Jan Vrba věnoval část svého literárního díla vykreslení 
přírody rodného Horního Chodska.  

Domažlice (nám., 430 m n. m.) – U Jezera (+10 m) 2 km – Újezd (+60 m) 4,5 km – Hrádek (+85 m) 5,5 km – 
Trhanov (-135 m) 7,5 km – Trhanov (ŽST, +10 m) 8 km – Chodov (+40 m) 9 km – Výhledy (+199 m, 699 m n. 
m.) 11,5 km 

Klenčí pod Čerchovem leží na staré zemské 
stezce spojující Prahu s Řeznem. Archeologické 
nálezy zde dokládají osídlení okolo roku 1200 př. n. 
l. Obec je jedna z jedenácti historických chodských 
obcí. 

První písemná zmínka je z roku 1325 v privilegiu krále Jana 
Lucemburského. Od roku 1546 je v Klenčí pod Čerchovem 
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zřízena celní a poštovní stanice. V roce 1690 je obec povýšena císařem Leopoldem I. na město a je jí 
udělen znak. V roce 1743 staví Stadionové v Klenčí nový kostel sv. Martina na místě starého gotického 
kostelíku.  

Klenčí pod Čerchovem je rodištěm spisovatelů Jindřicha Šimona Baara, který má 
v obci muzeum, věnované jeho životu a dílu a je také pochován na zdejším hřbitově, 
Jana Vrby a hudebníka Jindřicha Jindřicha. Baarův hrob není označen jeho jménem, 
ale básní:  

Poutníče! Též tvá cesta k hrobu běží, tož se netaž, kdo zde leží, jaké bylo jeho jméno, jaké žití, jaké 
věno. I své trní i své hloží, přinesli jsme před soud Boží. Pane, smiluj se nad námi! 

Tradiční je výroba keramiky – umělecké i technické, zpracování dřeva a v minulosti 
výroba paličkovaných krajek. Obec je přirozeným centrem Horního Chodska, regionu 
s živým folklorem a východištěm mnoha turistických stezek, vedoucích do nedotčené 
přírody Českého lesa.  

Kdo má rád rozhledny a pěší výlety, určitě 
nevynechá ani Čerchov (1042 m. n. m.), 
zvláště když se sem za komunistů 
nesmělo a rozhledna i s celým masivem 
patřila do vojenského pásma. Vrchol 
Čerchova je lehce přístupný, vede sem 
hned několik značených cest. Výstup je 
o něco náročnější s převýšením okolo 300 
metrů. Ovšem cesta hlubokými 
příhraničními hvozdy, kam jen těžko 
proniká slunce, určitě stojí za to. 
Vhodným východiskem může být třeba 
obec Babylon, známé letovisko 
s  přírodním koupalištěm.  

Historie rozhledny na Čerchově je úzce 
spjata s Klubem českých turistů. První 
rozhledna zde byla vystavěna už v roce 
1894, byla to dřevěná trámová 
konstrukce. Velký zájem turistů vydržela 
10 let.  

Osudy druhé rozhledny se začaly psát 
23. května 1904, kdy byl položen základní 
kámen stavby. Slavností otevření se 
potom uskutečnilo 16. července 1905.  

Radost všem zkalila 2. světová válka, kdy Čerchov obsadila německá armáda. Ani 
konec války nepřinesl žádné zlepšení. Díky své poloze (zhruba 2 km od hranic 
s Německem) se Čerchov ocitl v tzv. hraničním pásmu a vstup sem byl přísně zakázán. 
Usadila se zde armáda a v sedmdesátých letech tu vyrostly vojenské objekty i s radiovou 
věží, která převyšovala Kurzovu rozhlednu.  

Ani rok 1989 nepřinesl žádné výrazné změny. Teprve v roce 1999 byla rozhledna 
konečně navrácena domažlickému odboru KČT. Po nezbytné rekonstrukci byla věž 
předána veřejnosti 16. července 2000. Věž nese jméno jednoho ze zakladatelů KČT 
Dr. Viléma Kurze. Přes prázdniny je otevřeno každý den od 9 do 17 hod a v červnu a září 
So a Ne 9–17 hod. V restauraci si můžete dát výborné studené pivo nebo dobrou 
zmrzlinu.  
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A teď se vraťme z chodských vesnic zpátky k Domažlicím na vrch Baldov 
(566 m. n. m.) asi 2 km severozápadně od Domažlic. 

 

 
Z Baldova je pěkný pohled i na Kdyni, kopce nad Prapořištěmi a v dálce jsou vidět další šumavské vrchy. 

Na Baldovském návrší stojí zděný kvádr. Do jeho stěn jsou zasazeny desky, do 
kterých jsou vyryty názvy míst husitských vítězství. Zděný kvádr je nedostavěným torzem 
pomníku vítězství husitských vojsk nad křižáky v r. 1431 (právě odtud měl kardinál 
Cesarini sledovat situaci na bojišti). Z návrší se otevírá překrásný pohled na Domažlice a 
pásmo Českého lesa. Na tomto místě je kaplička zasvěcená Nejsvětější Trojici. 
 

 
Domažlická věž; v pozadí (spíše vlevo) je dobře vidět Ostrý, směrem vpravo pak Javor. 

Ještě tu pro Vás máme zajímavost – jediná jeskyně (zatopená štola) na území 
Českého lesa a Šumavy! 

Nedaleko nad obcí Pasečnice, cca 10 km od Domažlic, na úbočí porostlého vrchu 
Skalky (620 m n. m.) se nachází skalní sluj Salka, jejíž dno i přilehlé „štoly“  jsou 
zaplaveny vodou až do výšky 5 m. Salka je turisty velmi vyhledávána nejen v létě, ale 
především v zimě, kdy lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy. Štola vznikla 
pravděpodobně v roce 1765 po těžbě kyzové břidlice, ze které se vyráběl kamenec hojně 
využívaný v potravinářství, barvířství, koželužství a lékařství. Huť patřila královskému 
městu Domažlicím a zanikla ke konci 18. stol. 

Před dávnou dobou se zde zaměstnávalo několik set lidí dobýváním břidlice kamenečné. Jednoho dne, 
když byli lidé v nejpilnější práci, počala se voda v silných proudech ze všech stran valiti tak, že 
překvapeným dělníkům nezbývalo času uniknout včas hrozícímu nebezpečí, a proto přes 200 dělníků 
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zahynulo náhlou záplavou a bylo pohřbeno v hlubinách sluje. Majetník dolu, dozvěděv se o neštěstí, prchl 
v noci z Huti a sluje nevytratila a naplňuje jeskyni ve všech jejích prostorách. Dnes říkají lidé jeskyni „velká 
díra“  na rozdíl od „malé díry“ , která se nacházela vlevo cca 150 m od jeskyně na temeni vrchu vpravo u 
pěšiny směřující z lesa ke „Vsi“ . 

Na Skalce-Salce byl v roce 1943 otevřen srub s rezervoárem užitkové vody, která byla 
čerpána přímo z jeskyně. 

     

V lese u Pasečnice lze spatřit přírodní balvan s vysekaným křížkem a letopočtem 
1746. V místě se traduje, že tu padl francouzský voják, jehož potomci ještě do počátku 
20. století posílali peníze na údržbu místa. 

 

Obec se pyšní ještě jednou raritou – kostel (kaple) sv. Františka z Assissi ve 
vlastnictví obce je nejmladší sakrální stavbou na domažlickém okrese – byla vystavěna v 
roce 2003. 

Na Salku a do Pasečnice můžete buď dojet autem, nebo dojít po turistických 
značkách – možností je nepřeberné množství. 
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Spálenec (st. hr., 500 m n. m.) – Starý Spálenec (+15 m) 1,5 km – Šnory (rozc., +83 m) 4,5 km – Salka (-23 m) 6 
km – Pasečnice (-65 m) 7 km – býv. hájovna Dmout (+65 m) 10 km – Vavřineček (-5 m) 11 km – Domažlice 
(ŽST, -140 m) 13 km – Domažlice (nám.,430 m n. m.) 13,5 km. 

A teď něco pro milovníky dávné historie – zavítáme do obce Milavče, vzdálené asi 
5 km od Domažlic. 

Podle pověsti se zdejší krajinou vracel r. 995 zpět ze svého druhého pobytu v Římě sv. Vojtěch. Právě 
v místech dnešních Milaveč dostihli světce poslové, kteří mu sdělili smutnou zprávu o zavraždění všech jeho 
příbuzných na Libici. Zdrcený Vojtěch se rozhodl pro krátký odpočinek. Jeho společníci se vydali pro vodu 
a on usnul. Místní pasák, který pásl ovce, si chtěl ze spícího světce ztropit žert a zatroubil mu na roh do 
ucha. Za svůj neuvážený čin na místě ohluchl. Při cestě, kde Vojtěch odpočíval, vytryskl náhle pramen, 
který podle jedněch věštil zdraví, podle jiných léčil a uzdravoval. Od té doby milavečtí pastýři netroubili na 
roh, ale pouze práskali bičem. Tento zvyk byl dodržován ještě v minulém století. Přímo v obci je kaplička, 
kde vyvěrá pramen s léčivou vodou – Vojtěška. 

Nyní se posuneme do doby ještě mnohem starší, do mladší doby bronzové (13. až 
11. stol. př. n. l.), kdy se v okolí obce pohřbívalo (žárové pohřby). V okolí obce jsou 
mohyly. Správné časové zařazení milavečských nálezů do mladší doby bronzové bylo 
provedeno teprve v r. 1922 J. Eisnerem. Tehdy se také ujal název milavečská kultura. 

Milavečský pohřeb da-
tovaný do 13. stol. př. 
n. l. je však ze všech 
srovnatelných pohřbů 
nejstarší. Tato skuteč-
nost vede k domněn-
kám, že snad právě na 
Domažlicku existovaly 
nejstarší dílny, které ve 
střední Evropě vyráběly 
nádoby z bronzu. Snad 
právě z Milavečska se 
toto umění šířilo do 
ostatních oblastí střední 
Evropy. Nekropole, na 
níž byli vedle nejvý-
znamnějšího muže po-
hřbeni v jedenácti 
mohylách další vý-

znamní bojovníci, plnila svoji funkci v průběhu 13. stol. př. n. l., ale na počátku 12. stol. 
př. n. l. zanikla. Do její blízkosti můžeme pravděpodobně klást také sídlo tohoto 
pradávného vůdce, jehož podíl na tvorbě pravěkých dějin širokého regionu byl jistě 
dominantní. Dnes „Langovo“  pohřebiště pokrývá hustý borový les, který svými kořeny 
pomalu proniká do nitra mohyl. Některé z nich nebyly dosud prokopány. Dokončen nebyl 
ani výzkum mohyly, ve které byl mimo jiné nalezen vzácný bronzový čtyřkolý vozík s 
velkou nádobou, meč a keramika. Je proto možné, že případný revizní výzkum zde může 
v budoucnu odhalit nové doplňující skutečnosti a opět poodhalit jejich tisíciletá tajemství. 
Slavné milavečské pohřebiště leží v lese Zadní háje asi 20 min. západně od vsi při modré 
turistické značce kolem kostela a hřbitova. Skládá se ze čtyř samostatných skupin, které 
dohromady obsahují asi 50 mohyl. Méně známé mohyly jsou zachovány v lese Háje 
východním směrem od vsi. Zdejší nekropole obsahuje rovněž kolem 50 mohyl. 
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Kdo by měl chuť prohlídnout si pěkný zámek (bis-
kupský hrad s renesančním zámkem), může vyrazit 

z  Domažlic do Horšov-
ského Týna (10 km). Na-
jdete tu jednu z nejvý-
znamnějších architektonic-
kých památek v západních 
Čechách – raně gotický 
hrad je jediným zachova-

ným středověkým biskupským sídlem – v 16. století přistavěn monumentální renesanční 
zámek navazující stavebně na hrad. Součástí hradu je i vzácná hradní kaple. Hrad i 
zámek jsou obklopeny čtyřicetihektarovým zámeckým parkem, ve kterém stojí také 
zámecká loreta. Jedná se o nejstarší českou loretu (domek Panny Marie).  

Kapli nechal vystavět po návratu z poutní cesty do italského Loreta v r. 1584 Kryštov z Lobkovic. Za 
josefínských reforem byla kaple zrušena a později vložením patra přebudována na vyhlídkový pavilon. 
V 19. století byla loreta považována za zničenou a zmizelou. Teprve v roce 1972 po vyjmutí podlahy prvního 
patra pavilonu došlo podle objeveného nápisu ke zjištění, že tento objekt je původní loretou (Leta od 
narozenj Božiho 1584. Wegmeno Swate a nerozdilne Trogice, a chwale blahoslawene Pannie Marigy 
Rodicze Božy genž slowe z Loretu, založen a wystawen gest tento kostelik nakladem urozeneho Pana 
Kristoffa mladschiho z Lobkowicz na Teynie Horssowskem, Bilinie a Tachowie…). Vzácná stavba má novou 
střechu, na celkovou rekonstrukci ovšem stále čeká. 

Město se připomíná již r. 973, kdy kníže Boleslav II. daroval Týn pražskému 
biskupství. Hrad byl založen po r. 1260 pražským biskupem Janem III. z Dražic.  

První písemná zmínka o blízkém Horšově (odtud jméno města Horšovský Týn) je 
z let 1182–1192, kdy byla zdejší osada s tvrzí důležitým centrem celé oblasti. Ve 
12. st. je Horšov důležitým hospodářským a správním střediskem pražských biskupů.  

Kostel původně pozdně 
románský ze 12. st. (byl 
podstatně menší, než dnešní 
kostel – dochovala se část 
západní a jižní stěny lodi), 
částečně zbarokizován r. 1745. 
Konsekrován 6. 4. 1745. Jedním 
z nejcennějších dokladů přestavby 
kostela v gotickém slohu je 
unikátní krov nad presbyteriem. 
Konstrukce je datována podle 
dendrochronologického průzkumu 
do roku 1363 a patří mezi 
nejstarší konstrukce tohoto druhu 
u gotických církevních staveb 
v Čechách. 

V 90. letech 20. století převzal 
zcela zchátralý kostel Památkový 
ústav v Plzni a v letech 2001–
2005 se uskutečnila celková 
památková obnova areálu kostela 
i jeho vnitřního zařízení. Při této 
obnově došlo k odkrytí maleb 
znázorňujícími symboly evange-
listů a galerii postav Všech 
svatých ze 14. století. Návštěva je 
možná po předchozím objednání. 
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Asi 20 km od Horšovského Týna je 
benediktýnský klášter Kladruby, který 
založil již v roce 1115 Vladislav I. (Pozor, 
kdo by v těchto Kladrubech hledal i zná-
mý hřebčín s kladrubskými koňmi, tak ho 
tady nenajde ☺). V letech 1712 – 1728 
byl klášterní chrám Panny Marie 
přestavěn v historizujícím slohu tzv. 
barokní gotiky podle projektu 
J. B. Santiniho. Chrám prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí, část kláštera na ni ještě 
čeká. Klášter včetně kostela je přístupný 
veřejnosti a některé dny v létě jsou 
prohlídky oživené postavami v histori-
ckých kostýmech. 

Teď se vrátíme zase do Kdyně a odtud si uděláme výlet na nejvyšší vrch Kdyňské 
pahorkatiny Koráb (772 m) s rozhlednou a restaurací. Je v provozu celoročně a láká 
návštěvníky Kdyňska už zdaleka. Na Koráb se dostanete buď pěšky ze Kdyně po žluté 
značce, nebo vyjedete autem serpentýnami na parkoviště přímo vedle rozhledny. 

První dřevěná rozhledna s chatou byla 
postavena v roce 1938 a dnes stojí na vrcholu 
již třetí věž. V roce 1940 bylo přistaveno ke 
stávající chatě ještě 1. patro s pokoji pro hosty, 
aby chata měla dostatečně velkou kapacitu pro 
turisty i lyžaře. Koráb se stal ve 40. letech 
známým a důležitým opěrným bodem turistiky 
i zimních sportů. Byl vybudován skokanský 
můstek a pořádaly se tady i lyžařské závody. 
Škoda jen, že lyžování na Korábu už dávno 
odzvonilo. 

Vrch je obklopen bohatě členitým 
krajem s četnými vrcholy, velice často 
pokrytými listnatými či smíšenými lesy. 
Pokud vystoupíte po schodech až do 

vyhlídkové gondoly, pak určitě nebudete zklamáni. Otevře se Vám pohled do všech 
stran. Jako na dlani uvidíte město Kdyni a její nejbližší okolí a na obzoru se táhne 
modravé pásmo Šumavy a Českého lesa.  

Pokud budete pokračovat z Korábu dále od Kdyně, dostanete se do Kolovče.Tam si 
v muzeu techniky a řemesel jistě přijdou na své milovníci starých řemesel. Výstavní 
plochou 800 m2 a více než 4500 exponáty patří muzeum mezi největší a nejobsáhlejší 
muzea svého druhu v Čechách. V expozici jsou zastoupena všechna tradiční řemesla 
a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti je vystaveno 25 kompletních 
řemeslných dílen a živností. Ze živností zaujme v muzeu holičství a kadeřnictví, hostinec, 
řeznický obchod, ale i ordinace dentisty. Součástí prohlídky je i stále vyrábějící dílna rodu 
Volfů, která vyrábí tradiční kolovečskou keramiku. Jednou ze zajímavostí je 
světoznámý kolovečský mlýn na přemílání starých bab na mladá děvčata. Za zmínku stojí 
i vyhlášené kolovečské (chodské) koláče. 

Cca 7 km od Kolovče směrem na Klatovy leží obec Chudenice, rodiště Jaroslava 
Kvapila (autor libreta opery Rusalky – inspirací mu bylo zdejší Rusalčino jezírko). Sídlil 
zde také rod Černínů a hrabě Eugen Černín hostil v zámku zvaném Lázeň Josefa 



16 

Pension Prapořiště 11  http://www.pension11.com 
tel. +420 608 123 777  pension11@seznam.cz 

Dobrovského. Kolem zámku se rozkládá přírodní park a nedaleko Americká zahrada 
s cizokrajnými vzácnými dřevinami a rozhlednou, které se říká Bolfánek. Své jméno 
nese po řezenském biskupovi Volfgangovi. Ten kázal zdejším pohanům slovo Boží a na 
skalce v lese vystavěl chrám s pomocí ďábla, kterého chytře přelstil, a tak mohl své dílo 
dokončit ještě před návratem zpět do Řezna. V obci se nachází ještě „Starý“  zámek 
barokně přestavěný v 18. století. 

Opačným směrem zhruba 3 km od Kolovče je vesnice 
Kanice, ze které je možné dojít po žluté na zříceninu hradu 
Netřeb. Ze vsi je to 1,5 km, k lesu vede asi 500 m pěkná 
silnice, pak se stává cesta obtížnější (určitě nelze doporučit pro 
cestu na kole, a už vůbec ne s kočárkem). Od zříceniny hradu 
je možné pokračovat v cestě mnoha směry (např. Úboč 2 km, 
Chudenice 10 km, rozhledna na Korábě 8,5 km, Kdyně 
12,5 km).  

Při budování hradu na počátku 14. 
století byl vrch porostlý hustým 
„netřiebeným“  lesem, který dal stavbě 
jméno Netřeb. Malý hrad založil Děpolt 
z Rýzmberka (hrad se také nazýval Nový 

Rýzmberk). Hrad je naposledy uváděn při majetkových převodech v roce 
1663. Na svazích kolem hradu je přírodní rezervace se zbytky původního 
tisového porostu – většina stromů je stará kolem 800 let, některé až 
1000 let.  

V cestě po hradech a zámcích můžeme pokračovat z Chudenic po 
silnici č. 184 a asi po 8 km dojedeme do Švihova, kde se nachází 
jeden z nejmladších hradů u nás (jeho stavebníkem byl Půta 
Švihovský z Rýzmberka – 1480-1489). Patří také k našim nejčastěji 
navštěvovaným hradům a filmaři si ho často 

vybírají jako kulisu ke svým pohádkovým filmům. Hrad Švihov je 
dobře zachovaný pozdně gotický hrad (jeho vnitřní prostory nabízejí 
ukázky života na hradech, taneční sál s kazetovým stropem a kapli s 
gotickými plastikami). Opevnění, na jehož budování se podílel 
královský stavitel Benedikt Rejt, je obklopeno vodním příkopem a je svým způsobem 
unikátem. V létě se na hradě koná celá řada koncertů i jiných kulturních akcí.  

No a ze Švihova je to už jen 10 km a přivítá vás brána Šumavy – Klatovy, 
královské město s mnoha gotickými památkami. 

„Klaty“  neboli pařezy po vykácení lesa či duté špalky pro včely daly jméno slovanské osadě Klatov pod 
Křesťanským vrchem na zemské stezce z Bavor v šumavském podhůří. Jižně od původní vsi pak Přemysl 
Otakar II. založil v letech 1260–1263 královské město, které spolu s Domažlicemi mělo upevňovat 
panovníkovu moc v této oblasti.  

 
Klatovy-katakomby (pohlednice z r. 1928)  Klatovy-katakomby (r. 2005) 

Místním unikátem jsou 
přístupné katakomby 
v kryptě pod jezuitským 
kostelem (významným je-
zuitou v Klatovech byl 
B. Balbín), kde bylo v le-
tech 1676 až 1783 pocho-
váno více než 200 těl 
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členů jezuitského řádu i okolní šlechty, která byla prouděním vzduchu vysušena a tím 
mumifikována. (Otevřeno v dubnu až září denně mimo pondělí 9–12 a 13–17). 

Klatovy byly během své historie bohatým městem (to 
dokládají i nákladné renesanční domy nebo městské opevnění 
s hradbami a baštami i příkopem ze 14. až 16. století – 
zachována jen část), prožily ale také řadu požárů.  

K významným památkám Klatov dále patří 81 m vysoká 
Černá věž, ze které se již město nehlídá před nepřáteli nebo 
požárem, ale jedinečný rozhled dnes oceňují hlavně turisté. Za 
návštěvu určitě také stojí barokní lékárna u Bílého 
jednorožce (interiér unikátní památky barokního lékárenství 
z r. 1733), arciděkanský kostel Panny Marie ze 13. století, 
kde je v hlavním oltáři umístěn zázračný obraz Panny Marie 
Klatovské. 

Obraz má původ v severní Itálii nedaleko jezera Lago Maggiore v údolí 
Vegezzo. Tam leží vesnice jménem Re, náležející k diecézi Navarské, kde stál 
kostel zasvěcený sv. Mauriciovi. Na přední straně kostela je namalovaný výše 
uvedený obraz s latinským nápisem, který přeložen do češtiny znamená: 
„V lůně Matky sedí Moudrost Otcova.“  29. dubna 1494 se stala tato událost: 

Nevěřící muž jménem Jan Zukkone po urážkách Panny Marie hodil kámen 
na obraz a zasáhl čelo Matky Boži. Po úderu začalo čelo krvácet a tento jev 
trval 18 dnů. Značné množství lidí, včetně místního duchovního, který nechal 
krev téci do sklenky, podává svědectví o pravdivosti. Sklenka s krví je dosud 
uložena na důkaz této události a je uctívána v nově postaveném kostele na 
místě původního, ze kterého je zachováno průčelí v hlavním oltáři se 
zázračným obrazem. Tento kostel v Re se stal poutním místem, v němž věřící 
dodnes ctí a prosí Pannu Marii za vyslyšení jako Prostřednici milostí. 

Současně s postupně se šířící úctou k obrazu bylo zhotoveno mnoho kopií, Jedna z nich se dostala do 
Klatov kolem r. 1650 s kominíkem Ritcoltem z Re, který šel za prací a usadil se zde. Dostal obraz jako 
dědictví po rodičích. V Klatovech se oženil. Manželé adoptovali dceru, která se jmenovala Anna Rýmerová. 
Ta se provdala za krejčího Ondřeje Hiršbergera. Koupili si domek, který stál v místě dnešní kaple 
„Chaloupky“ . Tento obraz zdědili a zachovávali k němu velikou úctu jako rodiče. Pro neúrodu a války začalo 
tehdy ubývat i krejčovské práce, a tedy tím i obživy rodiny Hiršbergerových. Manželé prodávali, co mohli, 
obrazu se však zbavit nechtěli. P. Maria jim byla útočištěm v bídě a nesnázích. Nakonec však došlo i na 
obraz, který nabídli známému faráři. Cesta k jeho prodeji byla jakoby mařena nemocí dětí, u kterých oba 
rodiče museli setrvávat. Při modlitbách u obrazu spatřil krejčí Ondřej Hiršberger, kominíkův zeť, který bydlel 
s rodinou v domku na místě dnešní kaple „Chaloupky“ , 8. 7. 1685 krůpěje krve, prýštící z rány na čele. 

Obraz byl odnesen do arciděkanského kostela Narození Panny Marie na rozkaz tehdejšího duchovního 
P. Vojtěcha Stodlara. Rozbor krve na obraze, který byl proveden v r. 1985 (MUDr. Časta), se shoduje s krví, 
která se objevila na originálu obrazu v Re r. 1494 a dosud je tam uchovávána. Její rozbor provedl prof. 
Judica Cordiglia z Turina v r. 1962 – jedná o lidskou krev skupiny AB. Další rozbor krve z klatovského 
obrazu byl proveden po roce 2000, tentokrát však s výsledkem, že se o lidskou krev nejedná. 

Obraz byl po důkladných šetřeních a po vyslechnutí velkého množství svědků instalován na hlavní oltář. 
Umístění předcházel dle záznamů „Hystorie Klattowské“  z r. 1699 velký průvod ulicemi a náměstím 
klatovským. Od r. 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu 
Panny Marie. Mnoho poutníků, a nejen jich, bylo vyslyšeno Matkou Boží. 

Každoročně se v Klatovech koná druhý červencový víkend velká pouť včetně procesí 
s tímto obrazem. 

Na náměstí je barokní jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. 
Ignáce z let 1655–1675. Na klatovském gymnáziu studovala celá řada významných 
osobností jako např. lékař J. Thomayer, vynálezce F. Křižík, dirigent V. Talich, spisovatelé 
a básníci K. Klostermann, J. Kvapil, J. Vrchlický. Mezi významné rodáky patří i nakladatel 
a vydavatel V. M. Kramerius. 
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Klatovy jsou též známy klatovskými karafiáty, jejichž historie 
začíná v roce 1813, kdy sem baron Volšanský přivezl semena 
francouzských karafiátů z Nancy a pokračuje triumfem 
vystavovaných karafiátů klatovskými pěstiteli na světových 
výstavách v Antverpách, Bruselu, Amsterodamu, Frankfurtu, 
Hamburku, odkud si vždy odváželi první ceny. 

Klatovy byly proslavené také od roku 1762 klatovskými 
dragouny, jejichž pluk byl umístěn v prostorách bývalé jezuitské 
koleje. S historií Klatovska se můžeme blíže seznámit v okresním 
muzeu. 

Mezi významné památky v okolí Klatov patří i 
zřícenina gotického hradu Klenová pocházející 
ze 13. století. Byl založen jako jeden článek 
řetězu pohraničních pevností podél Šumavy, 
který měl ochránit otevřené údolí řeky Úhlavy. 
V 16. stol. koupil hrad Jiří Harant, kterému se 
zde kolem roku 1564 narodil syn Kryštof (Kryštof 
Harant z Polžic a Bezdružic). 

V 19. století byl přistavěn novogotický zámek 
a v druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším 
okolí ucelený urbanistický komplex obytných a 
hospodářských budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Na Klenové najdete 

historickou expozici z dějin hradu a zámku a několik výstav 
špičkového českého i zahraničního umění. Z hradu se nabízí 
jedinečné výhledy na centrální Šumavu. V zámku je umístěna 
Galerie Klatovy, výstavním potřebám slouží i hrad. Občerstvení 
návštěvníkům Klenové nabízí zámecká restaurace, nazvaná po 
nejvýznamnějším rodákovi z Klenové – cestovateli a renesančním 

humanistovi Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. 

Na řece Úhlavě na úpatí Šumavy se rozkládá i městečko Nýrsko, jehož začátky sahají 
až do 14. stol. Vede tudy železnice z Klatov na Špičák a Železnou Rudu. Nad městem na 
kopci za lyžařským areálem se v lese skrývá zřícenina hradu Pajrek. 

  
Pohled na Nýrskou přehradu od Pajreku a zřícenina hradu Pajrek 

Jižně od města byla na Úhlavě vybudována r. 1969 přehrada, která slouží jako 
zásobárna pitné vody pro Plzeň a Domažlicko. Do Nýrska se dostanete i snadno 
z Prapořišť přes Všeruby. Krajina kolem Nýrska je také velice pěkná a skýtá spoustu 
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možností na výlety, dokonce i do Německa přes hraniční přechod sv. Kateřina. Nedaleko 
hranic leží také jeden z vrcholů německé strany Šumavy-Ostrý. 

Z Nýrska pojedeme kolem přehrady po silnici č. 190 a dostaneme se na Špičák, 
rekreační a horské turistické středisko, které se nachází 4 km od Železné Rudy v sedle 
mezi horami Špičák (1202 m. n. m.) a Pancíř (1241 m. n. m.), na svazích hory Špičák se 
nachází velký lyžařský areál). Ze Špičáku vede i sedačková lanovka přes Hofmanky až na 
Pancíř, odkud můžete putovat dále na Můstek, Prenet nebo třeba Suché studánky. 

Zajímavostí je, že Špičákem prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým 
a Severním mořem. 

 

Špičák se může 
pochlubit také význam-
nou technickou památ-
kou – tunelem pod 
sedlem Špičák z r. 1877.  

Tunel pod Špičákem, 
dlouhý 1 748 metrů, 
nebyl ve své délce pře-
konán žádným naším 

železničním tunelem. Na snímku Ignáce Kranzfeldera asi z roku 1875 je zřetelná syrovost 
nedávno vytvořeného jižního průčelí tunelu. 

Stavba tunelu byla monumentálním dílem. K jeho stavbě byli povoláni „Bosňáci, 
Dalmatinci a Taliáni“ , aby postupovali proti sobě ze dvou stran a ze dvou svislých šachet, 
prokopaných do hloubky devadesáti metrů ze strání Špičáku. 

Jako památka na „baraby“ , kteří zde zahynuli, zůstaly kříže na železnorudském 
hřbitově. Ignác Kranzfelder zachytil jeden z pracovních týmů na skupinovém snímku 
z roku 1875. 

Pokud budete pokračovat na 
Železnou Rudu, pojedete 
kolem kapličky sv. Barbory 
(od silnice na pravé straně). 
Kolem kapličky vede i naučná 
stezka ze Železné Rudy. U 
kapličky najdeme velkou šu-
mavskou zajímavost: umrlčí 
prkna. Pokud někdo zemřel, 
byl položen na prkno, a 

protože hřbitovy bývaly vzdálené od vesnic hodně daleko, více 
než hrob se mnohdy zdobila právě tato umrlčí prkna, často 
doplněná jménem a datem narození a úmrtí. Někdy příbuzní připsali i význačné vlastnosti 
zemřelého, v některých případech i žertovnou básničku. 

Například: 
 
Hier ruht Barbara Gschwentner, sie wog mehr als Zentner. Gott, gebe ihr 

in die Ewigkeit nach ihrem Gewicht die Heiligkeit. 
 
Zde odpočívá Barbora Gschwentner, vážila více než centner. Bože, dej jí na 

věčnosti blaženosti podle její hmotnosti. 
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Železná Ruda je nejnavštěvovanější šumavské středisko na hranici s Německem. Pů-
vodní osada vznikla v 16. stol. u potoka Řezné při ložiscích železné rudy na důležité 
obchodní stezce z Čech do Bavor. V roce 1569 je zmiňována jako majetek pánů 
z Rýzmberka. V obci byly postupně zřizovány železné hamry a sklárny.  

Známou památkou je kostel 
P. Marie Pomocné z let 1727–32 
s cibulovou bání na půdorysu šesti-
cípé hvězdy. Další zajímavostí je 
křížová cesta v lese nad městem, 
která pochází z roku 1815. Byla ně-
kolikrát rekonstruována, naposledy v 
roce 1995, kdy byla znovu postavena 
i kaple sv. Anny. 

Ve vile bývalého majitele sklárny Abeleho můžete navštívit Muzeum Šumavy, kde se 
dozvíte více o sklářství a hamernictví na Šumavě. V tomto domě napsal také 
K. Klostermann svůj román Skláři. 

Železná Ruda je v zimě také hlavně lyžařským centrem – na svazích kolem města je 
mnoho vleků a sjezdovek různé náročnosti. V létě bývá výchozím bodem turistických tras 
– tomu samozřejmě odpovídá i množství turistů. Velmi oblíbenými jsou na obou stranách 
hranice České republiky a Německa značené turistické a cyklistické trasy, které vedou i 
přes Národní park Šumava. V letním období zde jezdí turistický autobus zařízený i na 
převoz kol. 

K atraktivitě této části Šumavy přispívá určitě i pět ledovcových jezer – Černé, 
Čertovo, Plešné, Prášilské a jezero Laka. 

 
Prášilské jezero Čertovo jezero (pohled z r. 1909) 

Prášilské jezero schované hluboko v lesích bylo dlouho tabu, protože leželo 
v pohraničním pásmu. Jezero leží na svahu hory Poledník, na vrcholu je dnes turistická 
rozhledna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezero Laka Poledník 
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Mírně zvlněná krajina téměř celá schovaná do 
horských lesů – to jsou proslulé Šumavské pláně. 
Jen místy se otvírají slunci travnatým bezlesím a 
teprve zde jsou dobře patrná mělká údolí a široké 
kotliny. Nad nimi se pak ojediněle zvedají zaoblené 
vrcholy kopců. Tyto náhorní plošiny tvoří víceméně 
plochý, podél pohraniční linie protáhlý hřbet, který 
charakterizuje podstatnou část centrální Šumavy… 

Nádherný panoramatický rozhled po pláních se 
nám za dobrého počasí otvírá ze Zhůří severně od Horské Kvildy, které je dobře 
přístupné horskou silničkou šplhající sem až z hluboce zaříznutého údolí Otavy. 

Šumavské pláně jsou však mnohem rozsáhlejší než obsáhne tento 
výhled, a dokonce leží v různých nadmořských výškách. 
Nejrozsáhlejší a nejvýše položené jsou Kvildské pláně, které 
vytvářejí náhorní plošinu v úrovni kolem 1000—1100 m n. m. a leží 
na nich prameny Vydry a Vltavy. Rozlehlé, bažinaté území mezi 
Modravou a státní hranicí s Bavorskem, kde sbírá své vody řeka 
Vydra, bývá také označováno jako Modravská pláň nebo Modravské 
slatě. V této oblasti jsou dokonce zachovány ostrůvky zarovnaného 
reliéfu v nadmořských výškách nad 1200 metrů, jež jsou zřejmě 
pozůstatkem někdejší vyšší úrovně náhorních plošin… 

Německá strana Šumavy – Bayerischer Wald / Bavorský les 

Z Prapořišť je do Německa jen kousek – asi jen 7 km 
na hraniční přechod Všeruby. Prvním městem na 
bavorské straně hranice je Eschlkam a dále leží Furth 
im Wald (pěšky už je daleko), zmiňovaný již v 11. 
století jako celnice, městem je od 14. století. Dalším 
zajímavým městečkem ležícím na úpatí pohoří Hoher 
Bogen je Neukirchen bei Heiligen Blut, kam putují 
poutníci z Čech i Německa do kostela za zázračnou soškou Panny Marie, která sem byla 
přenesena z Loučimi u Kdyně. 

K sošce i k jejímu přenesení do 
Neukirchenu se váže následující 
příběh. Soška Panny Marie je gotická 
madona, pravděpodobně z poslední 
třetiny 14. století. Za husitských 
válek byla převezena do Nových 
Kostelů (Neukirchen bei Hl. Blut) na 
bavorské straně hranice, kde je 
dosud. 

Pověst vypráví, že Madona stála 
na oltáři loučimského kostela. Za 
husitských válek ji v roce 1420 jakási 
zbožná žena odnesla do Nových 
Kostelů, aby ji tak zachránila. Jeden 
husitský hejtman však sošku v 
Kostelích objevil. Chtěl ji zničit, a tak 
ji vzal a odhodil do nedalekého 
pramene. Neporušená soška se však 
hned vrátila na svoje místo do 

kostela. To se opakovalo třikrát… Muž tedy zkusil dřevěnou sošku rozsekat svým mečem. Podařilo se mu 
rozetnout Madoně hlavu, ale z rány začala téci krev. Hejtman se polekal, chtěl ujet, ale kůň se však nemohl 
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pohnout z místa. Teprve, když hejtman uznal svoji chybu, kál se a slíbil Madoně nápravu, mohl odjet. 
S pověstí o loučimské Madoně se poprvé setkáváme v písemném záznamu z roku 1590. Dnes se věřící 

z Chodska zúčastňují neukirchenské pouti každoročně, opačně pak věřící z Neukirchenu putují jednou v roce 
do loučimského kostela. 

Německé pohoří Hoher 
Bogen, které je vidět snad ze 
všech rozhleden a vyhlídek 
ještě na české straně hranice 
nabízí sportovní vyžití pro ce-
lou rodinu. Letní bobová 
dráha, kolečkové brusle a 
dětský aquapark v Centru 
volného času. Pohoří nabízí 
samozřejmě i turistické hře-
benové trasy. 

Letní sáňkařská dráha patří díky délce 750 m a 16 ostrým 
zatáčkám k hlavním atrakcím na Hohenbogen. 

Jízda nejdelší dvousedačkovou lanovkou v Bavorském lese 
Vás dovede až na vrchol Hohenbogen (1079 m n. m). Délka 
lanovky je 1 358 m, s výškovým rozdílem 393 m. Jízda trvá asi 
15 minut. 

Na vrcholu se Vám otevře krásný pohled do okolí na vrchy 
Arber (Javor), Osser (Ostrý), Kaitersberg, Voithenberg, které jakoby stály nadosah. Při 
dobré viditelnosti jsou k vidění dokonce i bavorské Alpy. V zimě funguje na sjezdovkách 
Hoher Bogenu lyžařský vlek.  

Také blízký Velký Javor (v Německu), nejvyšší vrchol celého 
pohoří – 1456 m, vítá celoročně mnoho turistů. Na Javor si můžete 
udělat výlet autem přes Všeruby a Neukirchen, nebo spojit s 

výletem ze Železné Rudy. Na 
vrchol se dostanete buď 
pěšky, nebo se necháte 
nahoru vyvézt kabinkovou 
lanovkou. K opravdovým 
turistickým zážitkům pak patří 
výstup od nedalekého Velkého 
Javorského jezera nad příkrými srázy Jezerní stěny. 
Vrcholku dominují kupole radarů a meteorologické 

stanice, živo bývá i u horské chaty nad horní stanicí lanovky. Málokdo si tu asi nechá ujít 
krátký výstup na nejvyšší bod pohoří, zvýrazněný – jak je u všech význačných vrcholků u 
našich západních a jižních sousedů zcela obvyklé – dřevěným křížem. Otevírá se odtud 
pěkný výhled na okolní horské partie i na přilehlá skaliska. Kdo si chce vychutnat nejvyšší 
horu celé Šumavy téměř bez dalších turistů, tomu lze doporučit pěší výstup těsně po 
zavírací době lanovky (obyčejně v 17 hod.) 

K Velkému Javorskému jezeru se dá dojet autem, na jezeře je možné zapůjčit 
šlapadla, nebo je možné celé jezero obejít (cca 1 hodina). 

S německým skladatelem Carlem Maria von Weberem, přesněji řečeno s dějstvím 
jeho opery Čarostřelec, je provázána další šumavská hora, nápadná i při pohledu z 
Velkého Javoru. Jmenuje se Ostrý – Osser (1293 m n. m.), vystupuje přímo na státní 
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hranici a spolu s Malým Ostrým vytváří působivou krajinnou scenerii, často nazývanou 
Prsa Matky Boží. K hluboké strži mezi oběma vrcholky se váže romantická pověst o 
skrýších „zázračného střelce“. Inspirací k pojmenování Ostrého nepochybně byl doslova 
ostrý skalnatý vrcholek, zvýrazněný dřevěným křížem a vyhlídkovou terasou při německé 
horské chatě. Zde najdete i hojně využívaný turistický hraniční přechod. Ve směru od 
Bavorské Železné Rudy dojedeme na úpatí Ostrého přes městečko Lam, z naší strany 
stoupá na vršek značená cesta z údolní osady Hamry. Ta při lesní křižovatce Pod 
Statečkem míjí přírodní rezervaci Bílá Strž s působivým vodopádem, největším na české 
straně Šumavy. 

Neméně romantická zákoutí se skalními vyhlídkami a vodopádovými stržemi najdeme 
i v opačném, jihovýchodním okolí Velkého Javoru v poněkud odlehlých partiích na úbočí 
dvojvrcholové hory Falkenstein – Sokolí skála. Silniční „konečná“  s parkovištěm je v 
osadě Kreuzstrassel, odkud horská stezka poměrně strmě stoupá na „zobákovitě" ohnutý 
Grosser Falkenstein (1312 m n. m), kde nechybí ani bavorská hospůdka. Výhled od 
vrcholového kříže na okolní lesnaté straně je vskutku úchvatný, a pokud nás dolů nežene 
čas či počasí, můžeme k sestupu zvolit pralesní rezervaci Höllbachspreng. 

Předchozí horské vycházce se do značné míry podobá i túra na další vysokou 
šumavskou horu – Grosser Rachel, u nás známou jako Velký Roklan. Je 1453 m 
vysoká, což je o pouhé tři metry méně než „rekordní" Velký Javor, ovšem i tak jde 
o druhý nejvyšší vrchol národního parku Bavorský les. V přísně chráněném území je 
provoz motorových vozidel omezen a z městečka Spiegelau nám cestu pod jižní úpatí 
hory může zkrátit ekologický autobus. Ani následující pěší výstup lesním terénem není 
z kategorie „nejnáročnějších", ovšem turistické značení je tu poněkud neobvyklé – na 
naší trase se budeme orientovat podle obrázků tetřeva. 

Na Velkém Roklanu také nechybí horská chata s možností občerstvení a rovněž 
zdejšímu vrcholku dominuje kříž na skalisku s úchvatným výhledem. Ten je tu doslova 
kruhový a rozevírá se i k nekonečným pláním Modravských slatí na naší straně Národního 
parku Šumava. 

Nad Jezerní stěnou a kolem malebné kapličky sestoupíme (vedeni i nadále „tetřevími" 
značkami) k Roklanskému jezeru v sevřeném zákoutí pod východním svahem hory. 
Odtud okružní trasa pokračuje k autobusové zastávce. Pokud zvolíme návrat do 
městečka Spiegelau „po svých“ , pak nás čeká cesta příjemným, ale poměrně zdlouhavým 
lesním terénem. 

Pokud byste dostali 
chuť na mořské vlny, 
vodní masáž nebo 
tobogán, stačí zajet do 
německého Waldmünche-
nu, kde je aquacentrum, 
hojně navštěvované i ná-
vštěvníky z Čech (v rámci jedné vstupenky bazén se slad-
kou i mořskou vodou, tobogán, dětský bazén, vodní 
masáže, posilovna, léčebné koupele, sauna). Rodinná 
vstupenka na 3 hod. v roce 2009 stála 13 euro. Do 

Waldmünchenu se nejlépe dostanete z Prapořišť přes Klenčí pod Čerchovem a hraniční 
přechod Lísková. Od hranic je to asi 10 km. (http://www.erlebnisbad-aquafit.de).  
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Koupaliště 

Shrňme tedy ještě na závěr, kde svlažit v parných letních dnech svá unavená a výlety 
zmožená těla. Kromě malého, pěkně upraveného koupaliště/brouzdaliště přímo v 
Prapořištích je další neplacené, ale pěkné přírodní vybetonované koupaliště u vesnice 
Oprechtice – neodbočovat do vsi, ale ještě pokračovat dál (autem cca 7 km od 
Prapořišť), další je v nedalekých Staněticích na konci vesnice (pozor! v obci je ještě 
jedna malá vodní plocha, ale to není koupaliště – při cestě ze Kdyně u stanětického 
kostela odbočte vpravo). 

Placená koupaliště v okolí jsou Hájovna – Kdyně, pod Korábem (3,5 km), zatopený 
lom u Mrákova (6 km) a Babylon (15 km) u Domažlic, kde je i půjčovna lodiček.  

Na závěr přidáváme přehled všech turistických tras a značek v blízkém i širším okolí 
a mapu okolí Kdyně a Neukirchenu s pohořím Hoher Bogen. 

 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt, krásné zážitky – zkrátka nádhernou dovolenou 
a třeba někdy se těšíme znovu nashledanou! 
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Podrobnější popis značených pěších turistických tras 

Červená 0214 – 22 km + 0,8 km  

Velký Kouřim (rozc., 590 m n. m.) – Velký Kouřim (odb. ke zříc., +20 m) 0,5 km – Stará Ves (háj., -5 m) 1,5 
km – Suchá hora (rozc., +5 m) 3 km – Hora (+150 m) 5,5 km – U sloupku (-85 m) 6,5 km – Vejpřahy (rozc., -31 
m) 7 km – Nový Herštejn (mysl., -14 m) 7,5 km – odb. ke studánce (-60 m) 8 km – Příkopy (+ 80 m) 8,5 km – 
Podzámčí (-75 m) 10 km – U Nového Dvora (-135 m) 13 km – Zahořany (-30 m) 15,5 km – Bořice (+20 m) 18 
km – Domažlice (ŽST, -10 m) 20,5 km – Domažlice (U Svatých, +0 m) 21,5 km – Domažlice (nám., 430 m n. 
m.) 22 km  

Významové odbočky: 

Velký Kouřim (odb. ke zříc., 610 m n. m.) – zřícenina Velký Kouřim (+31 m) 0,2 km 

odb. ke studánce (570 m n. m.) – Kreslova studánka (+ 50 m) 0,2 km 

Nový Herštejn (mysl., 630 m n. m.) – Zřícenina Nový Herštejn (+51 m) 0,4 km 

Červená 0218 – 11,5 km 

Domažlice (nám., 430 m n. m.) – U Jezera (+10 m) 2 km – Újezd (+60 m) 4,5 km – Hrádek (+85 m) 5,5 km – 
Trhanov (-135 m) 7,5 km – Trhanov (ŽST, +10 m) 8 km – Chodov (+40 m) 9 km – Výhledy (+199 m, 699 m n. 
m.) 11,5 km 

Červená 0222 – 9 km + 0,1 km 

Capartice (BUS, 715 m n. m.) – Pod Sádkem (rozc., +115 m) 2,5 km – odb. na Sádecké skály (830 m n. m.) – 
Pod Haltravou (rozc., -27 m) 3 km – Haltrava (+15 m, 822 m n. m.) 4 km – Škarmanka (+66 m, 888 m n. m.) 6 
km – Malá skála (-82 m) 8 km – odb. na Velkou skálu (+ 24 m) – Vranovské sedlo (-74 m, 756 m n. m.) 9 km 

odb. na Sádecké skály (830 m n. m.) – vyhlídka 0,1 km 

odb. na Velkou skálu (830 m n. m.) – vyhlídka (+22 m) 0,1 km 

Červená 0223 – 24,5 km + 0,1 km 

Vranovské sedlo (756 m n. m.) – Starý Herštejn (odb., +94 m) 1 km – Herštejnské Chalupy (-105 m) 3 km – 
Liščí Domky (+5 m) 3,5 km – Závist (-146 m) 5,5 km – Rybník (-69 m) 8 km – Nad Mostkem (+15 m) 11,5 km 
– Václav (+199 m) 15,5 km – Pleš (býv. obec, +19 m) 17 km – Pleš (nám. přírody, -8m) 17,5 km – odb. na 
Waldorf (-50 m) 19 km – Frančina Huť (-90 m) 20,5 km – Železná (rozc., -111 m) 24 km – Železná (+15 m, 524 
m n. m.) 24,5 km 

Starý Herštejn (odb., 850 m n. m.) – zřícenina Starý Herštejn (+28 m, 878 m n. m.) 0,1 km 

Červená 0224 – 4 km 

Dmout (býv. háj., 575 m n. m.) – Zelenovské rybníky (-95 m) 1 km – Babylon (hotel Praha, -5 m) 3,5 – Babylon 
(koup., -9 m, 466 m n. m.) 4 km 

Červená 0225 – 39,5 km 

Capartice (BUS, 715 m n. m.) – Pod Čerchovem (rozc., +115 m) 3 km – Horizontálka (rozc., -3 m) 3,5 km – 
Zelená chýše (-185 m) 5,5 km – Pec pod Čerchovem (rozc., -151 m) 8,5 km – Česká Kubice (+59 m) 9,5 km – 
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Česká Kubice (k ŽST, -25 m) 10 km – Stará Huť (háj., +25 m) 13,5 km – Salka (+25 m) 14 km – Šnory (rozc., 
+23 m) 15,5 km – Filipova Hora (-98 m) 17,5 km – Mlýneček (-30 m) 20 km – U Štítovek (rozc., -5 m) 21 km – 
Bělohrad (+35 m) 23 km – Studánky (+0 m) 25 km – Brůdek (kostel, -10 m) 26 km – Brůdek (-10 m) 26,5 km – 
Hájek (-30 m) 27,5 km – Tanaberk (kostel sv. Anny, +65 m) 28,5 km – Pod Čepicí (rozc., -5 m) 31 km – Nová 
Ves (rozc., +40 m) 32,5 km – Vítovky (+10 m) 33,5 km – Chodská Lhota (-10 m) 35 km – Na Šteflích (+20 m) 
36 km – Orlovice (+20 m, 590 m n. m.) 39,5 km 

Červená 0299 – 7,5 km 

Kdyně Hájovna (520 m n. m.) – Vejpřahy (rozc., +124 m) 1 km – U křížku (-17 m) 3 km – Podzámčí (-52 m) 4 
km – Rýzmberk (zříc., +105 m, 680 m n. m.) 4,5 km – U pomníku (-83 m) 5 km – Pod Škarmanem (+48 m) 6 
km – Kdyně Hájovna (-125 m, 520 m n. m.) 7,5 km 

Modrá 1405 – 20,5 km +0,1 km 

Košenice (dvůr, 508 m n. m.) – Všepadly (-38 m) 1,5 km – Netřeb (rozc., +120 m) 4 km – Netřeb (zříc., +10 m, 
600 m n. m.) 4,5 km – Hradiště (-180 m) 7,5 km – Božkovy (+30 m) 11 km – Milavče (ŽST, -40 m) 13,5 km – 
Kopaniny (+60 m) 15,5 km – Chrastavice (-30 m) 18 km – Domažlice (U Svatých, - 20 m) 20 km – Domažlice 
(nám., +10 m, 430 m n. m.) 20,5 km 

Kopaniny (470 m n. m.) - mohyl. pohřebiště 0,1 km 

Modrá 1412 – 8,5 km 

Pec p. Čerch. (500 m n. m.) – Horizontálka (rozc., +327 m) 3,5 km – Čerchov (+215 m, 1042 m n. m.) 5 km – 
Česká Studánka (-312 m, 730 m n. m.) 8,5 km  

Modrá 1415 – 1,5 km 

Výhledy (699 m n. m.) – Capartice (BUS, +16 m, 715 m n. m.) 1,5 km 

Modrá 1416 – 7 km 

Dobrá Voda (450 m n. m.) – Klenčí p. Čerch. (ŽST) 3 km – Klenčí p. Čerch. (+50 m) 3,5 km – Klenčí p. Čerch. 
(+40 m) 4 km – Pod Sádkem (rozc., +290 m, 830 m n. m.) 7 km  

Modrá 1413 – 15,5 km 

Domažlice (nám., 430 m n. m.) – Nevolice (+45 m) 2,5 km – Mrákov (-15 m) 5 km – Starý Klíčov (-1 m) 6 km – 
U Štítovek (rozc., +6 m) 9,5 km – u býv. Myslíva (-26 m) 13 km – Všeruby (+ 1 m) 14,5 km – Všeruby (st. hr., -
9 m, 431 m n. m.) 15,5 km 

Modrá 1417 – 3,5 km 

Švarcava (st. hr. 560 m n. m.) – Rybník (-25 m, 535 m n. m.) 3,5 km 

Modrá 1419 – 14,5 km 

Železná (st. hr., 518 m n. m.) – Železná (rozc., -9 m) 1 km – Železná (+3 m) 1,5 km – odb. ze silnice (-2 m) 2 km 
– Waldorf (+130 m) 5 km – Karlova Huť (-100 m) 7 km – Smolov (-65 m) 9,5 km – Bělá n. Radb. (rozc., -25 m) 
13 km – Bělá n. Radb. (-8 m) 14 km – Bělá n. Radb. (ŽST, +13 m, 455 m n. m.) 14,5 km 

Modrá 1420 – 7 km 

Pod Čerchovem (rozc., 830 m n. m.) – Černá Řeka (-212 m) 4 km – Lísková (st. hr., -93 m n. m., 525 m n. m.) 7 
km 
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Modrá 1425 – 10,5 km  

Pod Ovčím vrchem (st. hr., 523 m n. m.) – Nad Folmavou (rozc.) 1,5 km – Česká Kubice (+27 m) 5,5 km – 
Česká Kubice (k ŽST, -25 m) 6 km – Česká Kubice (ŽST, -35 m) 6,5 km – Bybylon (hotel Praha, -15 m) 10 km 
– Bybylon (koup., -9 m, 466 m n. m.) 10,5 km 

Modrá 1437 – 29 km 

Valtířov (650 m n. m.) – Vyhlídka (býv. osada, -30 m) 1,5 km – Šitboř (-130) 4,5 km – Poběžovice (-60 m) 6 km 
– Sedlec (+30 m) 9,5 km – Ptáčník (+47 m) 12 km – Tasnovice (-107 m) 14,5 km – Sv. Vavřinec u Štítar (+70 
m) 15,5 km – Oplotec (-30 m) 17 km – Dvůr Nasetice (+40 m) 19,5 km – Miřkov 21,5 m – Kotěchovské rybníky 
(-30 m) 23 km – U ručiček (+40 m, 490 m n. m.) 24 km – Pod Jedlovým vrchem (rozc.) 26 m – Chlum (rozc. 
modrých, -35 m) 28,5 km – Chlum (rozc., +5 m) 29 km 

Modrá 1450 – 35,5 km + 0,2 km 

Borek u Tachova (ŽST, 468 m n. m.) – Bernartice (+42 m) 3 km – Strachovice 4,5 km – Vačina (+77 m) 6,5 km 
– Pod Racovským vrchem (-62 m) 8,5 km – Chlum (rozc., -65 m) 9,5 km – Chlum (rozc. modrých, -5 m) 10 km 
– Mezholezy (-15 m) 12 km – Semněvice (+50 m) 15,5 km – Pocinovice (+ 5 m) 18 km – Bukovec (- 75 m) 21 
km – Malý Malahov (+ 20 m) 23,5 km – Puclice (-40 m) 26,5 km – Na Laškovu (-20 m) 29 km – Staňkov (-20 
m) 31,5 km – Holubí hlava (+40 m) 34 km – Vytůň (háj., +88 m, 488 m n. m.) 35,5 km 

Chlum (rozc., 460 m n. m.) – odb. na skalní mísy 0,2 km  

Modrá 1451 – 11,5 km 

Kdyně (nám., 460 m n. m.) – Kdyně (rozc. + 0 m) 0,5 km – Branišov (+190 m) 3,5 km – Modlín (rozc., + 0 m) 
6,5 km – Nová Víska (-90 m) 10,5 km – Vráž (-30 m, 530 m n. m.) 11,5 km 

Zelená 3608 – 10,5 km 

Kdyně (ŽST, 473 m n. m.) – Prapořiště (-3 m) 0,5 km – Starec (+30 m) 2,5 km – Kout na Šumavě (-60 m) 6,5 
km – Rýzmberk (zříc., +240 m, 680 m n. m.) 10 km – Podzámčí (-105 m, 575 m n. m.) 10,5 km 

Zelená 3610 – 6 km 

Holýšov (ŽST, 304 m n. m.) – Horní Kamenice (+86 m) 4 km – Vytůň (háj., +93 m) 6 km  

Zelená 3619 – 7 km  

Modlín (rozc., 650 m n. m.) – Žid. hřbitov (rozc., -15 m) 2 km – Libkov (-55 m) 3,5 km – Dobrá Voda (-20 m) 5 
km – Pocinovice (-120 m) 6,5 km – Pocinovice (ŽST, +30 m, 470 m n. m.) 7 km 

Zelená 3621 – 31 km  

Na soutoku (rozc., 382 m n. m.) – Všekary (+58 m) 2,5 km – Pod lesem (+15 m) 5 km – Bukovec (-35 m) 7 km 
– Malý Malahov (+25 m) 9,5 km – Doubrava (+5 m) 10,5 km – Semošice (-170 m) 14 km – Horšovský Týn 
(kostel, -5 m) 18 km – Horš. Týn (ŽST) 18,5 km – Dolní Valdorf (+25 m) 22,5 km – Němčice (+30 m) 24 km – 
Dolní Baldov (+50) 26 km – Baldovské návrší (+70 m, 550 m n. m.) 28 km – Domažlice (nám., -120 m, 430 m 
n. m.) 31 km 

Zelená 3629 – 9,5 km 

Postřekov (ŽST, 445 m n. m.) – Postřekov (rozc., +35 m) 1,5 km – Oslí mlýneček (+100 m) 3,5 km – Valtířov 
(+70 m) 5 km – Skláře (-30 m) 6,5 km – Pivoň (-20 m) 8 km – Vranov (+50 m) 8,5 km – Vranovské sedlo (+106 
m, 756 m n. m.) 9,5 km 
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Zelená 3635 – 32 km 

Pleš (st. hr., 736 m n. m.) – Pleš (nám. Přírody, +24) 1,5 km – odb. na Waldorf (-50 m) 3 km – Waldorf (-70 m) 
6 km – Karlova Huť (-100 m) 8 km – Nový Dvůr (pila, -58 m) 11,5 km – Lesní rozc. (+28 m) 14,5 km – Bělá n. 
Radb. (rozc., -60 m) 16,5 km – Bělá n. Radb. (nám., -8 m) 17,5 km – Čečín (+38 m) 19,5 km – Černá Hora (+70 
m) 21,5 km – Babice (-50 m) 24 km – Přes (+30 m) 25,5 km – Vidice (-30 m) 28 km – NS u Vidic (rozc., +40 
m) 30 km – Pod Racovským vrchem (-15 m) 31 km – Chlum (rozc., -65 m) 32 km 

Zelená 3642 – 11,5 km 

Klenčí p. Čerch. (450 m n. m.) – Klenčí p. Čerch. (nám., +50 m) 0,5 km – Klenčí p. Čerch. (rozc., +40 m) 1 km 
– Výhledy (+159 m, 699 m n. m.) 3,5 km – Pec p. Čerch. (-199 m) 6,5 km – Pec p. Čerch. (rozc., -9 m) 7 km – 
Babylon (koup., -25 m) 9,5 km – Havlovice (ŽST, +4 m, 470 m n. m.) 11,5 km 

Zelená 3663 – 5 km 

Černá Řeka (618 m n. m.) – Jindřichova Hora (+52 m) 1 km – Capartická skála (+100 m) 3,5 km – Pod 
Haltravou (rozc., +37, 807 m n. m.) 5 km 

Zelená 3669 – 3,5 km  

Kdyně (nám., 460 m n. m.) – Kdyně (rozc., +0 m) 0,5 km – Brnířov (-10m) 1 km – Nová Ves (rozc., -100 m, 
550 m n. m.) 3,5 km 

Zelená 3670 – 15,5 km 

Netřeb (zříc., 600 m n. m.) – Netřeb (rozc., -10 m) 0,5 km – Úboč (-90 m) 2 km – Stará Huť 3,5 km – Němčice 
(+15 m) 4,5 km – Vejpřahy (rozc., +129 m) 6,5 km – U sloupku (+31 m) 7 km – Pod Korábem (rozc., +47 m) 8 
km – Koráb (chata KČT, +51 m, 773 m n. m.) 8,5 km – U sv. Martina (-88 m) 10 km – Úsilov (-225 m) 13,5 km 
– Vílov (-4 m, 456 m n. m.) 15,5 km  

Zelená 3673 km – 10,5 km 

Lučina (st. hr., 615 m n. m.) – Lučina (+35) 1 km – Pila (-90 m) 2,5 km – Lískovec (-23 m) 4,5 km – 
Poběžovický roh (+30 m) 6,5 km – Herštejnské Chalupy (+178 m) 10 km – Liščí domky (+5 m, 750 m n. m.) 
10,5 km  

Zelená 3672 – 15 km  

Pod Čerch. (rozc., 830 m n. m.) – odb. na Čerchov (+150 m) 1,5 km – Kamenná loučka (-57 m) 2,5 km – Na 
Zlomu (-8 m) 4 km – U tří znaků (-15, 7 km) – Bystřice (-360 m) 10,5 km – Nad Folmavou (rozc., -17 m) 13,5 
km – Pod Ovčím vrchem (st. hr., 523 m n. m.) 15 km 

Zelená 3674 – 13,5 km + 0,1 km 

Spálenec (st. hr., 500 m n. m.) – Starý Spálenec (+15 m) 1,5 km – Šnory (rozc., +83 m) 4,5 km – Salka (-23 m) 6 
km – Pasečnice (-65 m) 7 km – býv. hájovna Dmout (+65 m) 10 km – Vavřineček (-5 m) 11 km – Domažlice 
(ŽST, -140 m) 13 km – Domažlice (nám.,430 m n. m.) 13,5 km 

Vavřineček (570 m) – kaple sv. Vavřince 0,1 km 

Žlutá 6626 – 11 km 

Domažlice (nám., 430 m n. m.) – Baldovské návrší (+120 m, 550 m n. m.) 3 km – Luženičky (-90 m) 4,5 km – 
Luženice 5 km – Draženov 7 km – Dobrá Voda 8,5 km – Hrádek (+135 m) 11 km 
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Žlutá 6627 – 6,5 km 

Salka (575 m n. m.) – Stará Huť (háj., -25 m) 0,5 km – Babylon (hot. Praha, -75 m) 3 km – Babylon (koup., -9 
m) 3,5 km – Pila (odb. k ŽST, -6 m) 5 km – Trhanov (-10 m, 450 m n. m.) 6,5 km 

Žlutá 6629 – 24 km 

Pod Čepicí (rozc., 510 m n. m.) – Čepice (+132 m) 0,5 km – Prapořiště (-172 m) 2 km – Kdyně (ŽST, +3 m) 
2,5 km – Kdyně (nám., -7 m) 3,5 km – Podzámčí (+115 m) 6 km – U Prudic (koup., -135 m) 8,5 km – Úlikov 
(+210 m) 10,5 km – Netřeb (rozc., -60 m) 14,5 km – Netřeb (zříc., +10 m) 15 km – Kanice (-160 m) 16,5 km – 
Květkovice (-30 m) 19 km – Mimov (-20 m) 21,5 km – Osvračín (ŽST, -20 m, 370 m n. m. ) 24 km  

Žlutá 6637 – 11 km  

Česká Kubice (550 m n. m.) – Pec p. Čerch. (rozc., -59 m) 1 km – Na Kameni (+69 m) 3 km – Pec p. Čerch. (-60 
m) 5 km – Chodov 8 km – Klenčí p. Čerch. (nám.) 10,5 km – Klenčí p. Čerch. (ŽST, -50 m, 450 m n. m.) 11 km 

Žlutá 6638 – 9,5 km 

Postřekov (ŽST, 445 m n. m.) – Postřekov (rozc., +35 m) 1,5 km – Díly (+130 m) 3,5 km – Pod Haltravou 
(rozc., +197 m) 5,5 km – Pod Sádkem (rozc., +23 m) 6 km – Sádek (lyžař. chata, +24 m) 6,5 km – Výhledy (-
155 m, 699 m n. m.) 9,5 km 

Žlutá 6646 – 1,5 km 

Hlinitá cesta (st. hranice, 834 m n. m.) – býv. falcká mysl. (studánka, +66 m) 1 km – Kamenná loučka (+23 m, 
923 m n. m.) 1,5 km 

Žlutá 6647 – 2 km  

Loučim (ŽST, 495 m n. m.) – Žid. hřbitov (rozc., +140 m) 2 km 

Žlutá 6649 – 23,5 km 

Bělá n. Radb. (nám., 442 m n. m.) – Hleďsebe (mysl., +128 m) 3 km – silnice Bezvěrov-Mostek (+70 m) 6,5 km 
– býv. Korytany (+60 m) 9,5 km – Liščí Domky (+50 m) 13 km – Lysá hora (+120 m) 14 km – Pivoň (-270 m) 
16 km – Mnichov (-120 m) 19 km – Hvožďany (+30 m) 20 km – Poběžovice (-80 m) 22,5 km – Poběžovice 
(ŽST, 430 m n. m.) 23,5 km 

Žlutá 6653 – 19,5 km  

Horšovský Týn (ŽST, 375 m n. m.) – Horšovský Týn (zám.) 2,5 km – Křakovská nádrž (+25 m) 3 km – 
Kocourov (+10 m) 5,5 km – Dolní Metelsko 7 km – Nový dvůr (+20 m) 8,5 km – Křakov 10,5 km – 
Kotěchovské rybníky (+20 m) 13 km – Rozsocha (+150 m) 16 km – Vidický vrch (-8 m) 17,5 km – NS u Vidic 
(rozc., -52 m) 18 km – Pod Jedlovým vrchem (rozc., -50 m, 490 m n. m.) 19,5 km 

Žlutá 6698 – 5,5 km + 0,1 km 

Zelená chýše (642 m n. m.) – Česká studánka (+188 m) 1 km – Nad Folmavou (rozc., -207 m) 4 km – Folmava 
(-53 m) 5,5 km Česká studánka – odb. ke studánce 0,1 km 

Žlutá 6699 – 7,5 km 

U sloupku (675 m n. m.) – Mezholezy (ubyt., -106 m) 2,5 km – Mezholezy (-39 m) 3 km – Stará Ves (háj., +75 
m) 5 km – Němčice (-90 m, 515 m n. m.) 7,5 km 

Žlutá 6700 – 6,5 km 
Pocinovice (440 m n. m.) – Orlovice (+150 m) 4 km – Jezvinec (+149 m, 739 m n. m.) 6,5 km 
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Hoher Bogen, okolí Neukirchen b. Hl. Blut. 
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Prapořiště (Braunpusch) na historické mapě 1836–1852 (www.mapy.cz) 


