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N

ejen barokní je Pošumaví. Baroko však
výrazně utvářelo jeho tvář. Práce našich
předků, krajina křesťanských symbolů,
kostely, fary, zámky a sýpky. Odkaz barokní doby
není jen ve stavbách, je také v duši krajiny. Místa
známá i zapomenutá a o to tajemnější…
Uprostřed té krajiny jde člověk. Putuje po ní, touží
nadechnout se čerstvého vzduchu a najít něco, co mu
připomene jeho samého, to, co snad kdysi měl
a ztratil. Je to člověk toužící po duchu místa, po
propojení s generacemi předků, dráždí ho tajemno,
když ulpívá zrakem na zvlněných kopcích. Co je za
nimi? Cíl není na první pohled patrný, jasný, ani
viditelný. Důležitá je ale cesta, která k němu vede.
Tou cestu možná můžete jít i jinde. Ale určitě po ní
můžete jít u nás… v Pošumaví.

Pošumaví Vás zve
na putování za barokem…

Mlázovy
Malebná krajina podhorských luk dovede poutníka do vsi Mlázovy. Romantický areál zdejšího
zámku zve svou vlídností k navštívení a odpočinku. Původní barokní zámek, který si podává ruku
s gotickým kostelem sv. Jana Křtitele, se postupně vrací do své původní krásy, mladší klasicistní
křídlo je již opět v plném lesku. V parku se člověk rád romanticky zasní. Zámek nabízí výjimečné
nocování a prostor pro ty nejdůležitější rodinné události.
www.holidaypark.cz
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Jsou místa, která ve svém stáří mládnou…
Nechte se omládnout…

1

Mlázovy
GPS: 49.3140797N, 13.4055858E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Mlázovy – Pohádková chalupa Mlázovy „U Šumavouse“
www.pohadkovasumava.cz
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Jindřichovice
RESURRECTIO – VZKŘÍŠENÍ

Citlivě renovovaný zámecký areál, obklopený rybníky, tvoří gotická tvrz, tedy
Starý zámek a mnohem mladší barokní Nový zámek z 18. století. Laskavé
místo doplňuje klidný zámecký park s obrovskými památnými stromy.
Typická věžička Nového zámku dotváří pocit všeobecného souznění. Nikdo
už nepozná, že z hromady suti, náletů a zoufalství jej vydobyli jeho zachránci.
Resuscitovaný zámek dnes vítá pocestné, o které pečují jeho vlídní majitelé
v rodinném prostředí zámeckých apartmánů.
www.zamek-jindrichovice.cz

Putuješ-li do Jindřichovic od Klatov, vydej se přes
Mlázovy nebo přes Chlistov. Ochutnáš extrakt
vlídné pošumavské krajiny.
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Vydej se, poutníče, cestami bočními, kde provoz není a kde
příroda vládne. Zpoza zámku Mlázovského krásnou
a sjízdnou cestou dojdeš i dojedeš do Jindřichovic.
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Jindřichovice
GPS: 49.2975056N, 13.3936194E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Ujčín – renesanční zámek (nepřístupný)
Kolinec – kostel sv. Jakuba
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Žihobce
Žihobce… už to jméno je zvláštní. Novorománský kostel se tyčí nad vesnicí a již
z dálky zdraví přicházejícího poutníka. Pitoreskní sousedství kostela Proměnění
Páně se zdejším rozlehlým zámkem a parkem stojí za návštěvu. V zámku dnes
sídlí škola, ale zvídavého poutníka přijme s otevřenou náručí infocentrum
a muzeum Lamberské stezky. A Lamberská stezka? To je velký příběh…
www.zihobce.eu/muzeum
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Žihobce
GPS: 49.2151783N, 13.6321489E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Žichovice – renesanční zámek (nepřístupný)
Čepice – skleněná socha sv. Jana Nepomuckého
na mostě přes Otavu
Podmokly – unikátní pošumavská synagoga
(nepřístupná)
Albrechtice – románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla
Strašín – jedinečný barokní areál kostela
Narození Panny Marie
Nezamyslice – velkolepý gotický kostel Nanebevzetí
Panny Marie se solitérní hrobkou Lamberků a muzeem
kostelů v bývalé márnici

www.prachenskoaposumavi.cz
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Poznejte kousek české historie…
Nemilkov

Renesančně barokní zámek ožívá pod nadšenýma rukama současných majitelů. V létě zámek
přijímá pocestné téměř stále, jindy svou návštěvu ohlaste předem.
www.zamek-nemilkov.com
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Nemilkov
GPS: 49.2639528N, 13.3618722E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Nemilkov – nádraží jako z pohádky
Velhartice – Velkolepý hrad Velhartice, Muzeum
šumavských minerálů ve Velharticích s možností vydat
se na komentovanou prohlídku okolí za minerály
a starými důlními díly.
www.hrad-velhartice.cz
Penzion Nemílek – www.penzion-nemilek.cz

Obytce
Park a barokní zámek jako z pohádky. Jen kdybyste ho
viděli ještě před pár lety... Nyní se skví novotou a mnozí si
tu již řekli své nejdůležitější „ano“.
www.svatbyobytce.cz
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Obytce
GPS: 49.3934064N, 13.3740669E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Obytce – barokní kaple sv. Barbory
Myslovice – Zahrada u malíře – jediná certifikovaná
přírodní zahrada v Plzeňském kraji (prohlídky,
přírodní výrobky) www.zahradaumalire.cz
Předslav – kostel sv. Jakuba Většího
Plánice – muzeum Františka Křižíka,
kostel sv. Blažeje
Plánice Nicov – výjimečný kostel Narození Panny
Marie od Kiliána Ignáce Dientzenhofera a pramen
Panny Marie Nicovské
Zborovy – barokně upravená románská rotunda
kostel sv. Jana Křtitele
Kvasetice – zřícenina barokní sýpky Maxberk
Lovčice – barokní zámeček (nepřístupný)
Mochtín – zámek (nepřístupný)
Nový Čestín – zámek (nepřístupný)
Přírodní park Plánický hřeben
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DEFUROVY LAŽANY

LOUČOVÁ

Další pošumavské barokní zámky a zámečky

JSOU-LI POUTNÍKOVU SRDCI ZÁMKY BLÍZKÉ, V POŠUMAVÍ NAPOJÍ DOSTATEČNĚ SVOU ŽÍZEŇ POZNÁNÍ. SNAD
NEJVÍCE JICH NA MALÉ PLOŠE NALEZNOUTI MŮŽE MEZI VSÍ PETROVICE A MĚSTEČKEM HARTMANICE. ALE JSOU
TU I MNOHÉ DALŠÍ. STAČÍ OBJEVOVAT…
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LOVČICE

PODOLÍ

Sakrální památky

6

Synagoga Kasejovice
BAROCUS IUDAEUM

Barokní nemusejí být jen křesťanské kostely. Baroko je někdejší architektura, výtvarné pojetí,
životní styl. Tak se v Pošumaví projevuje i ve svatostáncích židovských, byť to není právě obvyklé.
Množství rázovitých židovských památek a hřbitovů dotváří rozmanitost pošumavské kultury,
vzdělanosti a architektury. Vzácným příkladem židovského baroka je synagoga v Kasejovicích.
Dnes poutníka potěší její opravená tvář a muzeum
regionální historie v jejích útrobách.
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Kasejovice
GPS: 49.4628350N, 13.7383922E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Kasejovice – radnice s infocentrem, židovský hřbitov
www.kasejovice.cz
Životice – citlivě opravený barokní
zámecký areál (nepřístupný)
Oselce – barokní zámek (dnes škola)
Lnáře – tvrz, zámek, Muzeum kočky, zdevastovaný
areál hrázděných historických domů Švýcárna
Přírodní park Pod Štědrým

Židovský hřbitov Rabí
Barokní a klasicistní náhrobky odkazují na židovské
obyvatele Pošumaví. Neustálé pronásledování a vyhánění
v průběhu historie dovedlo mnoho židovských obyvatel
Čech až do podhorských městeček i do těch
nejzapadlejších vesnic. Kromě Rabí třeba do Kasejovic,
Podmokel, Velhartic, Hartmanic a do mnoha dalších míst.
Žili by tu dodnes…
Najdeš-li, poutníče, hrob bohatě zdobený, kde Benjamin,
syn Jicchaka Segala odpočívá, polož kamínek na něj
a přáti si můžeš svobodně. Však pamatuj, že přání tvoje
musí vedeno býti tvou nezištností a dobrými úmysly.
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Rabí
GPS: 49.2797228N, 13.6163708E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Rabí – hrad Rabí, kostel Nejsvětější Trojice, bývalá
synagoga (dům č.p. 102), barokní domy na náměstí,
Muzeum starých řemesel
www.hrad-rabi.eu, www.museum.cz
Nezamyslice – Muzeum kostelů
Horažďovice – městská památková zóna
www.sumavanet.cz/horazdovice/
Hrad Prácheň u Horažďovic
Přírodní park Buděticko
Otava – vodácká řeka, www.otavatour.cz/
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Běšiny – kostel Navštívení
Panny Marie
Charakterní barokní kostel s architektonickou výzdobou
a interiérem v duchu barokní doby. Opečovaný
s pošumavskou láskou…
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Běšiny
GPS: 49.3018214N, 13.3123578E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Běšiny – zřícenina kostela sv. Bartoloměje, asi 2,5 km
západně od Běšin
Eurocamp Běšiny s koupalištěm a mnohým vyžitím
www.eurocamp.besiny.cz/
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Kolinec – kostel sv. Jakuba
ŽIVÁ HISTORIE

Půvabný je ten kolinecký kostel s barokní bání pokrytou dřevěným šindelem.
Jeho citlivě opravené fasády naznačují, že místní si svého dědictví váží.
Současná barokní tvář kostela navazuje na předchozí gotickou ze 13. století
a ještě starší románskou. Kostel byl ve středověku opevněn zdí a příkopem. Byl
tak pro místní nejen útočištěm ducha.
Půjdeš-li, poutníče, ku Kolinci od Klatov, vydej se boční cestou přes ves
Mlázovy. Provázet tě budou výhledy a laskavá podhorská krajina Pošumaví.“
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Kolinec
GPS: 49.3007506N, 13.4386200E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Kolinec – židovský hřbitov, přírodní koupaliště,
nádraží Kolinec – jedno z nejkrásnějších
a nejautentičtějších nádraží z dob starého mocnářství
Mlázovy – zámek, Pohádková chalupa „U Šumavouse“
www.holidaypark.cz • www.pohadkovasumava.cz
Buršice – stáj Legacy Buršice – jezdecká stáj koní
Kinských, www.js-legacy.wbs.cz
Krutěnice – Dvůr Krutěnice – jezdecký areál, hotel,
restaurace, www.dvurkrutenice.cz
Jindřichovice – zámek, www.zamek-jindrichovice.cz/
Ujčín – renesanční zámek (nepřístupný)
Mokrosuky – romantický renesanční zámek (nepřístupný)
Hory Matky Boží – pitoreskní hornické městečko
Velhartice – hrad, Muzeum šumavských minerálů
www.hrad-velhartice.cz

www.prachenskoaposumavi.cz

19

Předslav – Kostel sv. Jakuba Většího
Od Kasejovic přichází jedna z větví Svatojakubské cesty do Předslavi, kde stojí ze širé krajiny viditelný kostel sv. Jakuba
Většího. Energeticky silné místo, původně snad keltské obětiště, kde se dnes gotika prolíná s barokem. Již od Klatov vidí
přicházející poutník tu zvláštní věž, spíše jako by dvě věže na sobě stály. Jako maják září ten předslavský kostel do kraje.
Mimochodem, věděli jste, že se tu v roce 1827 ženil František Palacký, pobývající tou dobou na zámku v nedalekém Otíně?
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Předslav
GPS: 49.4480017N, 13.3548994E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Měcholupy – barokní sýpka, kaple sv. Apoleny
Otín – zámek (nepřístupný)
Švihov – vodní hrad www.hradsvihov.cz

www.prachenskoaposumavi.cz
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Nezamyslice – Muzeum nezamyslických kostelů
Muzeum v márnici. Ano, opravdu v márnici nalezneš, poutníče, malé nezamyslické muzeum
kostelů. Stojí vedle velkolepého gotického svatostánku Nanebevzetí Panny Marie a v sousedství
hrobky rodiny Lamberků, v překrásné zvlněné krajině. Obzvláště v podvečer je tu krásně tajemně.
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Nezamyslice
GPS: 49.2639042N, 13.6702544E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Rabí – hrad Rabí, kostel Nejsvětější Trojice, bývalá
synagoga (dům č.p. 102), barokní domy na náměstí,
Muzeum starých řemesel
www.hrad-rabi.eu • www.museum.cz
Horažďovice – městská památková zóna
www.sumavanet.cz/horazdovice
Hrad Prácheň u Horažďovic
Svaté Pole – kouzelné poutní místo u Horažďovic
s léčivým pramenem a kaplí
Žichovice – renesanční zámek (nepřístupný)
Kalenice – středověká tvrz (nepřístupná)
Otava – vodácká řeka
www.otavatour.cz

www.prachenskoaposumavi.cz
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Zborovy – rotunda sv. Jana Křtitele
Kouzelné místo nad vsí Zborovy, kde pod staletou lípu vládne mír. V posvátném
prostoru za ohradní zdí stojí již od hlubokého středověku románský rotundový
kostelík z přelomu 12. a 13. století. Koncem 18. století byl barokně přestavěn,
doplněn o předsíň, klenby a štukovou výzdobu.
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Zborovy
GPS: 49.3802619N, 13.5151811E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Obytce – barokní kaple sv. Barbory a zámek
Myslovice – Zahrada u malíře – jediná certifikovaná
přírodní zahrada v Plzeňském kraji (prohlídky,
přírodní výrobky)
www.zahradaumalire.cz
Předslav – kostel sv. Jakuba Většího
Plánice – muzeum Františka Křižíka, kostel sv. Blažeje
www.ntm.cz/expozice/dalsi-expozice/muzeumfrantiska-krizika
Plánice Nicov – výjimečný kostel Narození Panny Marie
od Kiliána Ignáce Dientzenhofera a pramen Panny
Marie Nicovské
Kvasetice – zřícenina barokní sýpky Maxberk
Lovčice – barokní zámeček (nepřístupný)
Mochtín – zámek (nepřístupný)
Nový Čestín – zámek (nepřístupný)
Přírodní park Plánický hřeben
Zřícenina hradu Ballymotte – bizarní umělá hradní
zřícenina s kamennými sochami draka, želvy a dalších
zvířat. Romantismus 1. poloviny 19. století k nalezení
asi kilometr od Nalžovských Hor.
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Dražovice
kaple sv. Václava

U srdce zahřeje ta stavbička svatá v Dražovicích.
Vysoká šindelová střecha a bělostné zdi lidové kapličky
z 2. poloviny 18. století. To stojí za zajížďku.
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Dražovice
GPS: 49.2250319N, 13.6068500E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Podmokly – unikátní pošumavská synagoga
(nepřístupná) a židovský hřbitov
Žihobce – Muzeum Lamberské stezky, infocentrum,
renesanční zámek, kostel Proměnění Páně,
www.zihobce.eu/muzeum

www.prachenskoaposumavi.cz
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Barokní vesnice Břežany
Venkovské baroko, tak typické pro jihočeské vesnice,
nalezneme i v západočeském Pošumaví, nedaleko od
Horažďovic. Statky s barokními štíty, dochovaný
urbanismus obce a rozkošná kaplička sv. Jana
Nepomuckého, stojící na návsi. Nad vesnicí poutník
dohledá lesní kapli sv. Anny z roku 1760 a před ní
obrovskou památnou lípu. Severně od Břežan leží přírodní
divadelní amfiteátr a nedaleko keltský obětní kámen.
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Břežany
GPS: 49.3476167N, 13.6181236E

V OKOLÍ STOJÍ ZA VIDĚNÍ
Zborovy – Kostel sv. Jana Křtitele – původně románská
rotunda, přestavěná v barokním slohu. Jedna
z nejstarších památek Plzeňského kraje.
Horažďovice – městská památková zóna
Plánice – muzeum Františka Křižíka, kostel sv. Blažeje
www.ntm.cz/expozice/dalsi-expozice/muzeumfrantiska-krizika
Plánice Nicov – výjimečný kostel Narození Panny Marie
od Kiliána Ignáce Dientzenhofera a pramen
Panny Marie Nicovské
Chanovice – skanzen, muzeum lidových řemesel,
rozhledna, barokní sýpka a překrásný zámek s parkem,
www.chanovice.cz
Nalžovské Hory – zámek Nalžovy (nepřístupný)
Zřícenina hradu Ballymotte – bizarní umělá hradní
zřícenina s kamennými sochami draka, želvy a dalších
zvířat. Romantismus 1. poloviny 19. století k nalezení
asi kilometr od Nalžovských Hor.
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ZÁMKY
1

Mlázovy

2

Jindřichovice

3

Žihobce

4

Nemilkov

5

Obytce
Další pošumavské barokní zámky a zámečky
Defurovy Lažany, Loučová,
Lovčice, Podolí

S A K RÁ L N Í PA M ÁT K Y
6

Synagoga Kasejovice

7

Židovský hřbitov Rabí

8

Běšiny – kostel Navštívení Panny Marie

9

Kolinec – kostel sv. Jakuba

10 Předslav – Kostel sv. Jakuba Většího
11 Nezamyslice – Muzeum nezamyslických kostelů
12 Zborovy – rotunda sv. Jana Křtitele
13 Dražovice – kaple sv. Václava
14 Barokní vesnice Břežany

