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Běšiny
Běšiny leží 11 km jižně od Klatov poblíž
frekventované silnice E 53 Klatovy–Železná
Ruda v mělkém údolí v nadmořské výšce
450 m n. m.
Běšiny jsou původu prastarého, první písemné zmínky pocházejí z roku 1379, kdy
ves byla majetkem zemanského rodu pánů
Běšínů z Běšin, kteří zde sídlili do počátku
17. století. Po nich patřily Běšiny Lamingenům z Albenreuthu a po Kocech z Dobrše je
od roku 1678 vlastnili Krakovští z Kolovrat a připojili
je k panství Týnec. Jedním s posledních majitelů obce
byl pan Jindřich Kolowrat z rodu Kolowrat–Krakovský. V době jeho panování
byl v obci vystavěn veřejný vodovod a sokolovna s rozsáhlými cvičišti.
Turistické zajímavosti
Původní zemanská tvrz byla v 1. polovině 17. století přestavěna na renesanční
zámek, z něhož se dodnes zachovala budova panské sýpky.
Zřícenina kostela sv. Bartoloměje 1 – na vrchu Bartoloměj (691 m. n. m.)
vzdáleném 2,5 km od Běšin byl vybudován ve 14. století kostel v gotickém slohu. V roce 1788 byl zrušen a poté zbořen. Zřícenina kostela je hojně navštěvovaná a je místem konání tradiční pouti.
Kostel Navštívení Panny Marie – byl původně zámeckou kaplí, přestavěn
v roce 1654. V roce 1995 byl vkusně zrekonstruován.
Na hřbitově je památník 42 obětí pochodu smrti z 2. světové války. Byli to vězňové různých národností z koncentračních táborů ve věku od 20 do 40 let.

Hartmanice
Hartmanice se nachází cca 10 km
jihozápadně od města Sušice.
Leží na hranici CHKO, do Národního parku Šumava zasahuje jen malá část neobydleného
území. Město samo se rozkládá
na výrazném sedle mezi Pstružným a Lučním potokem v nadmořské výšce cca 712 m. n. m.
Původní osada vznikla začátkem 11. století na zemské stezce vedoucí z Bavorska do Čech v místech, kde se vybíralo clo. První jmenovitá
zmínka o Hartmanicích je uváděna v roce 1219 ve spojitosti se jménem
Petr z „Artmanic“, další písemná zmínka pochází z roku 1315. Od roku
1273 se Hartmanice rychle rozrůstaly a nabývaly na významu. Přispělo k tomu kutání zlata v zlatonosných žilách křemene v širém okolí. Rozkvět
městečka zastavila třicetiletá válka, zlaté doly byly opuštěny a městečko vypáleno. Několik let zůstaly Hartmanice úplně pusté. Teprve ve druhé polovině 17.
století byly postupně obsazovány švábskými Němci a až do roku 1918 zůstaly
téměř zcela německé. Od poloviny 19. století lze hovořit o postupné modernizaci. Vznikem samostatného Československa roku 1918 nastává i oživení českého
živlu v Hartmanicích. Přispěla k tomu i česká obecná škola, na níž bylo zahájeno
vyučování 1. února 1920. Od roku 1952 byly Hartmanice posledním obydleným
místem před vjezdem do Vojenského újezdu Dobrá Voda, což mělo negativní
dopad na jejich rozvoj. V roce 1991 byl vojenský újezd zrušen, o rok později
získala obec statut města.

Hlavňovice leží na území Přírodního parku Kochánov přibližně 15 km od města Sušice.
Obec je nejvyšším položeným
místem na hlavní silnici trasy
Sušice–Klatovy v nadmořské
výšce 688 m n. m. Nejvyšší bod
na území obce Hlavňovice se
však nachází „na vrchu u Keplů“, leží

ve výšce 975 m n. m.
První zmínka o obci pochází již z 11. století. Historie některých osad je však
podstatně starší. V 15. století koupil Hlavňovice Menhard z Hradce, dále pak
patřily rodu Doupovců z Doupova. Od roku 1598 je obec majetkem Dětleba
z Dobrše, který tu postavil zámek. Potomci tohoto rodu zde žili až do roku 1945.
Posledním pak byl Otamar Pelikán.
Turistické zajímavosti
Místní zámeček – v současnosti značně zchátralá památka, obklopená hospodářskými budovami. Kolem zámku se rozkládá park se starými duby, sosnami
a javory.
Kostel sv. Jana Nepomuckého – pozdně gotický kostel postavený v letech
1799–1808. Malebnou skupinu s ním tvoří kaple sv. Vojtěcha z roku 1707.
Nedaleko kostela přes silnici stojí stylová šumavská chalupa – dřevěnice.
Původní šumavská chalupa ve Zvíkově 7 – 200 let staré roubené stavení
v osadě Zvíkov, které je zapsáno v seznamu chráněných památek UNESCO.
Do katastru obce Hlavňovice zasahuje Přírodní park Kochánov. Byl vyhlášen
roku 1994 namísto Oblasti klidu Kochánov.

Hrádek
Obec Hrádek se nachází v předhůří Šumavy, v malebném údolí říčky
Ostružné, 4 km od města Sušice. Obec leží v oblasti Svatoborské vrchoviny s majestátným Svatoborem (845 m n. m). Svým územím zasahuje
do dvou přírodních rezervací. Obcí prochází silnice II. třídy č. 187 Klatovy–Sušice.
Název obce je odvozen od hrádku, který zde stál počátkem 13. století, osada
je však ještě starší. První písemná zmínka o obci je z roku 1298. Ve 14. století
uváděn jako městečko, na které byl znovu povýšen roku 1479.
S Hrádkem je spojeno působení kněze a spisovatele Františka Pravdy (1817–1904),
vlastním jménem Vojtěch Hlinka, který byl vychovatelem dětí hrádeckého pána.
V Tedražicích se narodil významný český houslista a dirigent František Stupka.
Turistické zajímavosti
Zámek v Hrádku 8 – původní tvrz byla
postavena ve 13. století. V 18. století, kdy
byla přistavěna nová část zámku a zámecká kaple sv. Vallburgy. Zámek je
v současnosti v soukromém vlastnictví
a prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V roce
2010 vznikne Společenské, kulturní
a ubytovací centrum Hrádek.
Pivovar – Zámecký pivovar, ve kterém se
do 30. let 20. století vařilo pivo.
Románsko-gotický Kostel sv. Vavřince na Zdouni 9 ze sklonku 12. století se
nachází mezi Hrádkem a Tedražicemi.
Kostel Zvěstování Panny Marie ve Zbynicích – v minulosti známé poutní místo.
Na úpatí Svatoboru, nad obcí Odolenov se nachází areál bývalých lázní Odolenka s léčivým pramenem a kaplí Panny Marie. Lázně byly založeny v polovině
19. století.
Zřícenina tvrze Kašovice 10 – nad obcí Kašovice se nachází zbytky tvrze, která
je prvně připomínaná ve 14. století. V 16. století se již uvádí jako pustá.
Přírodní park Buděticko – vyhlášen v roce 1994 a jeho výměra činí 44 km².
Charakteristický ráz dávají krajině vápencové vrchy.
Přírodní rezervace Zbynické rybníky 11 byla vyhlášena v roce 1992 a její výměra činí 38 ha. Jedná se o nejzachovalejší část soustavy rybníků, kde se hojně
vyskytují obojživelníci a hnízdí vodní ptactvo.

Chlistov
Obec Chlistov leží v podélném úzkém údolí v nadmořské výšce 518 m n. m. Kotlina je ohraničena na západní straně mohutným hřebenem Boudovky
(722 m n. m.), na jihu je
vrch Hůrka (628 m n. m.) následuje Bukoveček (603 m n. m.), Háj (634 m n. m.)
a východní stranu uzavírá opět táhlý hřeben Hory (639 m n. m.).
Osada Chlistov vznikla kolem roku 1150,
kdy kolonizace, tj. osídlování dospěla až
k pomezí Královského hvozdu. První his-

Kolinec
Městys Kolinec leží při hlavní silnici
ze Sušice do Klatov v nádherné krajině na rozhraní Šumavského podhůří
a Plánické vrchoviny v nadmořské výšce 550–600 m n. m. Místem s nejvyšší
nadmořskou výškou je bájemi opředený vrch Vidhošť (759 m n. m.).
K soustavnému osídlení údolí řeky Ostružné v místě
dnešního Kolince, dochází pravděpodobně v první
polovině 13. století. Začátek tohoto osidlování můžeme spojit s datací stáří základního zdiva kolineckého
kostela, jehož stavba byla dokončena přibližně v roce 1180.
První písemná zmínka o osadě rýžovníků zlata v údolí řeky Ostružné se datuje
z roku 1290. V době působení Václava Vintíře z Vlčkovic v 16. století dochází
k rozkvětu městečka. Tehdy byl na místě dřevěné tvrze postaven renesanční zámeček. Městečko v 15.–18. století získalo řadu práv a výsad. V 19. a 20. století
dochází k rozvoji spotřebního průmyslu a těžby kamene.
Turistické zajímavosti
Kostel Svatého Jakuba Většího – vystavěn jako románský chrám přibližně
v roce 1180.
Barokní kamenný most se sochou Jana Nepomuckého – přes řeku Ostružnou
v Kolinci byl postaven v 18. století a je chráněn jako technická památka.
Židovský hřbitov 13 z poloviny 17. století patří mezi nejstarší v našich zemích.
Je přístupný ze zámeckého parku.
Raně gotický kostel sv. Jana Křtitele v Mlázovech – postaven pravděpodobně
koncem 13. století.
Tvrz v Mlázovech – stála již ve 14. století. Ke stavbě zámku došlo nejspíše až
roku 1721. Od roku 2001 je bývalý statek se zámkem v soukromém vlastnictví.
Nachází se zde ubytovací a rekreační centrum Holidaypark.
Původní tvrz v Ujčíně – na jejím místě byl zřejmě na přelomu 16. a 17. století vystavěn renesanční zámek. V 19. století přestavěn na panský dvůr, dnes je
v soukromém vlastnictví.
Zámek v Jindřichovicích – v současné době je zámek v soukromém vlastnictví
a slouží k ubytování a k rekreaci.
Renesanční zámek v Malonicích – dnes vlastní zámek městys Kolinec a nachází se zde taneční sál, hospoda a byty.
Zámek v Podolí – v současnosti v soukromém vlastnictví.
V okolí obce Kolinec na svahu hory Vidhošť (759 m n. m.) se nachází lesní
komplex Vidhošť 14 se studánkou zvanou Filipka.
Mezi zajímavosti patří dvě chráněné památné lípy v Malonicích 15 , které patří
k největším v Pošumaví (obvod kmene 780 a 850 cm, stáří 850 a 900 let).

Mochtín
Obec Mochtín leží v Plzeňském kraji, cca 7 km jihozápadně od Klatov.
Nadmořská výška obce se pohybuje okolo 450 m n. m.
První zmínky o obci Mochtín jsou velmi kusé. Pravděpodobnost jejího
vzniku je mnohem starší, nejsou však písemné doklady z té doby. Proto
bereme v úvahu první dochované a dosažitelné rukopisy. Mochtín je
ves původu prastarého, která byla v nejstarších dobách samotným statkem. V roce 1398 koupil Mochtín pan Půta z Dolan.
Politická obec Mochtín se skládala z osad Mochtína, Těšetin a Lhůty.
Obec tvořily původně zemědělské usedlosti. Před třicetiletou válkou
(1618–1648) se v obci nacházelo 25 selských gruntů, všechny původní usedlosti do roku 1744 postupně vyhořely. V Mochtíně byla provozována
zájezdní hospoda v čp. 1. V letech 1704–1728 vlastnila formanskou hospodu
rodina Mayerů. Z rodu Mayerů pocházel i známý básník JUDr. Rudolf Mayer
(1837–1865).
Turistické zajímavosti
Budova tzv. „zámku“ – jedná se původně o reprezentační budovu bývalého velkostatku, která byla
v 70. letech přestavěna na kulturní dům. V roce 1992
vrácena původním majitelům.
Kaple Panny Marie Pomocné z roku 1893.
Kaplička v Bystrém z roku 1872 se nachází na návsi
obce spolu se dvěma pamětními kříži.
Zámek v Novém Čestíně byl vystavěn v 18. století.
Jeho součástí je kaple Nejsvětější trojice.
Část území je součástí přírodního parku „Plánický hřeben“ – byl vyhlášen
v roce 1979 jako tzv. oblast klidu.

Mokrosuky
Obec Mokrosuky leží 7 km severozápadně od města
Sušice ve výšce 530 m n. m.
Ves se připomíná již ve 14. století jako majetek velhartického hradu. Poprvé je v historických kronikách
uváděna v roce 1419 v souvislosti s někdejším mlýnem. Po rozdělení velhartického panství kolem roku
1560 byla ves připojena k panství kolineckému a novým majitelem se stal Václav Vintíř z Vlčkovic. Roku
1679 se majitelem Mokrosuk stává Arnošt Vojtěch
Račín a Mokrosuky jsou připojeny k panství Hrádek.
V osadě Lešišov se může pyšnit svým rodákem, vynikajícím lékařem, kterým byl prof. MUDr. Václav
Vojta, dětský neurolog, autor tzv. „Vojtovy metody dětské rehabilitace“.
Turistické zajímavosti
Bývalá vodní tvrz v Mokrosukách – dvoukřídlý renesanční zámek 16 s arkádovým průčelím, jehož fasáda byla ozdobena sgrafity. Ve druhé polovině 20. století
sloužil zámek veřejným účelům.
Kaple sv. Václava – interiér je vyzdoben lidovým oltářkem.
Lípa u Zelených 17 – památná přibližně šestisetletá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Obvod kmene měří 835 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 27 m
(měření v roce 2004).
Na opačné straně osady se nachází památný dub, pod nímž jsou pochováni
švédští vojáci z dob třicetileté války.

Vrhaveč

Obec Petrovice se nachází
přibližně 10 km jihozápadně od města Sušice.
Zachovalá, krásná, členitá
krajina s lesy a pastvinami
zde dosahuje nadmořské
výšky od 600 do 1 000 m n. m.
Osidlování Petrovicka probíhalo přibližně v 11.–12. století. Prvními trvale usedlými obyvateli kraje byli keltští rýžovníci zlata, kteří pronikali za drahým kovem
při řece Volšovce až k Pstružnému potoku. Místy se zde dodnes nacházejí zbytky starých sejpů, pozůstatků rýžovnické činnosti. Drobná sídla rýžovníků byla
rozeseta po úbočích nebo přímo v nivách zlatonosných potoků. Na odbočce
zlaté solné stezky, vedoucí z Hartmanic směrem k Velharticím a dále do vnitrozemí probíhal od konce 11. století čilý obchodní ruch. První písemná zpráva
o Petrovicích je z roku 1319. Ve středověku se Petrovice rozrůstaly severním
směrem při cestě do Kněžic, kde měli sídlo majitelé kněžického statku, a kde
byla až do roku 1589 fara.

Vrhaveč leží podél hlavní silnice
na trase Klatovy–Železná Ruda
asi 5 km jižně od Klatov. Vesnice
se rozprostírá v kotlině, jíž protéká Drnový potok a po západní
i východní straně je lemována
mírnými kopci.
Původní osídlení v později vzniklém území obce Vrhaveč se pravděpodobně vztahuje ke slovanskému
osídlení Klatovské kotliny a pronikání osadníků povodím malých toků. První
písemná zmínka o obci Vrhaveč je z roku 1367, kdy majitel vsi je jakýsi Vrhavec.
Odtud pochází původ jména obce, která náležela Vrhavcovi.

Turistické zajímavosti
Románský kostel sv. Petra a Pavla – je připomínán
již roku 1384. V kostele jsou kopie obrazů dvanácti
apoštolů od Petra Brandla.
V nedalekých Svojšicích se nachází tvrz 18 ze 14.
století. V současné době byla soukromým majitelem
v těchto prostorech zřízena galerie místních umělců
i umělců z okolí.
Zajímavá jsou též venkovská stavení se zachovalými
barokními štíty – mlýn Tamíř a chalupy v Částkově.
Do katastru obce Petrovice zasahuje Přírodní park
Kochánov.
Zámeček Kněžice v Petrovicích – v současnosti je v soukromém vlastnictví
a funguje jako hotel.
Obcí prochází tematicky zaměřená farmářská stezka 19 , která spojuje zemědělské usedlosti v okolí. V terénu je vyznačeny cykloznačkami s logem stezky.
Naučná stezka „Vlčí jámy“ 20 – vede okolo Vojetic. Největší zajímavostí jsou
zachovalé jámy tzv. vlčí jámy, které v minulosti sloužily k chytání šelem.

Týnec
Obec Týnec se nachází v povodí horního toku řeky Úhlavy
na severozápadním pahorku hory Úliště
(685 m) v nadmořské výšce 480–530 m
n. m., vzdušnou čarou 5,5 km jihozápadně od Klatov. Poloha Týnce je dominantní a z dálky viditelná nad údolím Úhlavy.
První zmínka o Týnci se váže k roku
1227. V 17. století Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat učinil z Týnce středisko rozsáhlého panství s 15 panskými
dvory a poddanými v 35 vsích na Klatovsku.
Turistické zajímavosti
Dominantou krajiny je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Týnci – původně
gotický ze 14. století, v 18. století barokně upravený.
Zámek v Týnci byl postaven pravděpodobně na počátku 18. století. V současné
době je nepřístupný a prochází postupnou rekonstrukcí.
Na nedalekém hřbitově je hrobka šlechtického rodu Kolowratů.
V lese mezi Loretou a Týncem se nachází zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého z 1. třetiny 18. století.
Loretánská kaple 21 – postavena roku 1711. Dnes zrekonstruovaná včetně fresek v interiéru, avšak nepřístupná.
Přírodní a technická památka Loreta – jedná se o bývalý vápencový důl. Lokalita
představuje jedno z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v západních Čechách.

Velhartice
Obec Velhartice se nachází
10 km severozápadně od Sušice
při řece Ostružné v 622 m n. m.
mezi Šibeničním vrchem (740 m
n. m.) a Borkem (859 m n. m.).
Obec se rozprostírá mimo území Národního parku i Chráněné
krajinné oblasti Šumava.
Nejstarší zpráva o Velharticích je z roku
1318. Přibližně v této době byl dostavěn hrad, který tehdy patřil Buškovi z Velhartic, komorníkovi a příteli Karla IV. Osada však vznikla již dříve při obchodní
cestě z Bavor do vnitra Čech. Starší než hrad je i farní kostel, původně románský.
Zakládací listina dalšího kostela z roku 1373 nazývá osadu městečkem. Po roce
1390 jsou majiteli Velhartic páni z Hradce (Jindřichova). Z nich Menhart obdařil městečko roku 1444 prvním privilegiem (týkalo se nápadů odúmrtních).
V tomto období byly na hradě ukrývány po několik let české korunovační klenoty. Za třicetileté války získal Velhartice císařský plukovník de Hoeff Huerta,
který na hradě postavil renesanční palác.
Turistické zajímavosti
Kostel Narození Panny Marie
Kostel sv. Máří Magdaleny je dokladován zakládací listinou z roku 1373.
Státní hrad Velhartice 22 – romantický šumavský hrad s naprosto unikátním
kamenným mostem a renesančním zámeckým křídlem patří dispozičně k ojedinělým dílům české hradní architektury. Hrad Velhartice byl postaven na přelomu 13. a 14. století. V současné době jsou pro návštěvníky zpřístupněny hradní
i zámecké interiéry.
Chata Jana Wericha – pod hradem při řece Ostružné se nachází chata českého
filmového a divadelního herce, dramatika, scénáristy, spisovatele a publicisty
Jana Wericha.
Kovářské muzeum – v domě čp. 95 „U Javorských“.
Naučná stezka Velhartice 23 – výchozím a konečným stanovištěm je parkoviště
u Státního hradu Velhartice.
Přírodní rezervace Borek u Velhartic 24 – území rezervace o rozloze 38 ha
leží na severním a severozápadním svahu vrchu Borek naproti hradu Velhartice.
Nachází se zde původní borovice lesní, řídce zde hnízdí lesní druhy pěvců.
Muzeum Hory Matky Boží 25 – otevřeno v srpnu 1995 jako stálá výstava historie bývalého královského horního města a západní části šumavského regionu
v okolí Sušice.
Naučná stezka „Důlní činnost v okolí Hor Matky Boží“
Kostel Jména Panny Marie v Horách Matky Boží – pochází pravděpodobně
z 16. století.
Kaple Proměnění Páně v Horách Matky Boží – byla postavena v roce 1842.
Vedle kaple je studánka, která nikdy neztrácí vodu.

Turistické zajímavosti
Kaple sv. Anny ve Vrhavči – stavba církevního charakteru, do dnešní doby se
zde konají mše.
Zemědělská usedlost Vrhaveč – v 90. letech usedlost vrácena původnímu majiteli a v současné době je přestavována.
Nejvýznačnější památkou je původní sýpka ze 14. století v osadě Černé Krávy.
Neznašovská kaple – vystavěná roku 1876 a zasvěcena Srdci Pána Ježíše.
Radinovská zvonice

Legenda – Zeichenerklärung
ubytování / Unterkunft

víceúčelové hřiště
Mehrzwecksportplatz

kemp / Campingplatz

sjezdové lyžování / Skifahrt

stravování / Verpflegung

běžecké trasy / Loipen

koupaliště / Freibad

rybolov / Fischen

hipoturistika / Pferdetouristik

tenis / Tennis

Cykloturistiká mapa
1 : 60 000

Partnerské obce – Partnerschaftsgemeinden
Gemeinde Lalling – www.lalling.de
Tel. 09904 / 8312–0
poststelle@vgem-lalling.bayern.de

Hlavňovice

Turistické zajímavosti
Kostel „Povýšení sv. kříže“ – založen ve 14. století. Byl postaven ve slohu rané
gotiky s kamennými žebry. Lípy u hlavního vchodu do kostela byly vysázeny
v roce 1912.
Židovský hřbitov 12 – hřbitov z roku 1869 se nachází půl kilometru severovýchodně od obce.

Petrovice

www.turisturaj.cz

Mikroregion Mittlerer Böhmerwald befindet sich im Pilsner Kreis im westlichen
Teil des Böhmerwaldes. Sie erstreckt sich von Nordwesten nach Südosten zwischen
den Städten Klatovy und Sušice. Zur Zeit umfasst die Mikroregion die Verwaltungsgebiet der Gemeinden Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek u Sušice,
Chlistov, Kolinec, Petrovice u Sušice, Mochtín, Mokrosuky, Týnec, Velhartice und
Vrhaveč. Die gesamte Fläche ist 323,9 qkm.
Die Mikroregion Mittlerer Böhmerwald, wie der Name schon sagt, umfasst den
breiten Bereich der Gebirgsvorländer des Böhmerwaldes und ein Teil reicht auch
ins Naturschutzgebiet (CHKO) und den Nationalpark Böhmerwald (NP Šumava).
Das ganze Gebiet ist wegen seiner Natur sehr wertvoll und auch touristisch sehr
attraktiv. Hier finden Sie eine Reihe von den historischen, kulturellen und Naturdenkmäler und Sehenswürdigkeiten, die Sie mit den ungewöhnlichen Erlebnissen
füllt. Das ganze Gebiet des Böhmerwaldes bietet viele Gelegenheiten zur Entspannung, Touristik, Pferdetouristik und zu den Winter- und Sommersporten.

torická zmínka o obci Chlistov je z roku 1360, kdy tu již stál farní kostel, k němuž podací právo patří vladykům z Chlistova. V této době byl Chlistov rozdělen
na řadu zemských statků.

Turistická informační centra
Informační centrum Eurocamp Běšiny
Běšiny 220, 339 01 Klatovy
Tel./Fax 0420 376 375 011, 0420 376 375 012

www.eurocamp.besiny.cz
eurocamp@besiny.cz

Městské informační středisko Hartmanice www.sumavanet.cz/ichartmanice/
Hartmanice 40, 342 01 Sušice
ishartmanice@muhartmanice.cz
Tel. 0420 376 593 059
Informační centrum Klatovy
Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
Tel./Fax 0420 376 347 240/0420 376 347 390

Cykloturistiká mapa
1 : 60 000
www.posumavi.cz

www.knihovnakolinec.wz.cz
knih.kolinec@raz-dva.cz

Informační centrum Sušice
Náměstí Svobody 138, 342 02 Sušice
Tel. 0420 376 375 011

www.sumavanet.cz/icsusice/
icsusice@mususice.cz

www.turisturaj.cz

Střední Pošumaví
od Klatov
po Poledník

www.klatovy.cz/icklatovy
icklatovy@mukt.cz

Knihovna a informační cetrum Kolinec
Kolinec 112, 341 42 Kolinec
Tel. 0420 376 594 041

Informační centrum Bavorský Les–Šumava
Martinská 9, 301 00 Plzeň
Tel. 0420 377 322 145

www.posumavi.cz

Mikroregion Střední Pošumaví se nachází v Plzeňském kraji v západní části
podhůří Šumavy. Rozprostírá se od severozápadu k jihovýchodu mezi městy
Klatovy a Sušice.
V současné době mikroregion zaujímá katastrální území obcí Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Chlistov, Kolinec, Petrovice, Mochtín, Mokrosuky,
Týnec, Velhartice a Vrhaveč o celkové rozloze 323,9 km². S více než 8 000 obyvateli patří k území s nižší hustotou zalidnění.
Mikroregion Střední Pošumaví, jak už název napovídá, zahrnuje rozsáhlé území
šumavských podhůří a svou částí zasahuje i do CHKO a NP Šumava. Celá oblast
je přírodně velmi cenná a turisticky atraktivní. Naleznete zde mnoho historických, kulturních i přírodních památek a zajímavostí, které z vaší návštěvy učiní
nevšední zážitek.
Celá oblast Šumavy a Pošumaví se vyznačuje vhodnými podmínkami pro rekreaci, turistiku, hipoturistiku, zimní a letní sporty.
Střední Pošumaví, z. s. p. o., dlouhodobě spolupracuje s bavorskými obcemi.
Jejich společným jmenovatelem je především Vintířova stezka. Partnerské
obce společně usilují o zachování stezky, která spojuje bavorské a české území,
a o oslavu zakladatele stezky poutníka Guntera–Vintíře, známého také jako misionáře, diplomata, mírotvorce a stavitele cest a mostů mezi národy. Partnerské
projekty převážně směřují k oživení společné historie a kultury, k rozvoji cestovního ruchu a propagaci území.

Turistické zajímavosti
Kostel sv. Kateřiny v Hartmanicích – původně gotický kostel z 15. století byl později v 18. století zbarokizován.
Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě 3 byl postaven
v roce 1706 na místě původní dřevěné kaple. V kostele se nachází umělecké ojedinělosti sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové – rozměrný skleněný oltář,
betlém a křížová cesta se 13 zastaveními.
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě 2 –
v jeho rodném domě je zpřístupněna muzejní expozice o něm, jeho rodině a o historii židovského osídlení této části Šumavy.
Kaple sv. Vintíře v Dobré Vodě – podle tradice měl nedaleko Dobré Vody pod
vrcholem hory Březník svou poustevnu mnich Vintíř, který zde 9. října 1045
také zemřel. Pod skalou stojí obnovená kaplička zasvěcená sv. Vintíři. Od kapličky na vrchol Březníku (1 006 m n. m.) k tzv. Vintířově skále vedou do skály
tesané schody.
Přírodní rezervace Hamižná – chráněné druhy hořců a orchidejovitých.
Naučná stezka pod Hamižnou horou 4 seznamuje návštěvníky na mnoha panelech s bohatou historií, dolováním zlata, faunou, florou a dalšími pamětihodnostmi kraje. Je vedena na seznamu UNESCO.
Vintířova stezka 5 vede z bavorského kláštera v Niederaltaichu přes místa Vintířova působení na Šumavě – Rinchnach
a Dobrou Vodu – až do Prahy do Břevnovského kláštera, kde
se nachází jeho ostatky.
Páteřní hipostezka v Pošumaví 6
Přírodní rezervace Kepelské mokřady o rozloze 68 ha byla vyhlášena v roce
1995. Vyskytují se zde kriticky ohrožené druhy orchidejovitých rostlin a vzácný
čolek horský.
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Mikroregion Střední Pošumaví
Mikroregion Mittlerer Böhmerwald

www.bavorskelesy.cz
info.plzen@bavorskelesy.cz

Kontakty na členské obce
Obecní úřad Běšiny
Běšiny 150, 339 01 Klatovy
Tel. 0420 376 399 130
Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75, 342 01 Sušice 1
Tel./Fax 0420 376 593 218
Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7, 341 42 Kolinec
Tel./Fax 0420 376 588 142

www.besiny.cz
obec@besiny.cz
www.muhartmanice.cz
podatelna@muhartmanice.cz
www.hlavnovice.cz
ouhlav@quick.cz

Obecní úřad Hrádek
Hrádek 78, 342 01 Sušice 1
Tel./Fax 0420 376 508 129

www.sumavanet.cz/ouhradek
obec@hradekususice.cz

Obecní úřad Chlistov
Chlistov 54, 339 01 Klatovy
Tel./Fax 0420 376 399 892

www.chlistov.cz
ouchlistov@tiscali.cz

Úřad Městyse Kolinec
Kolinec 28, 341 42 Kolinec
Tel. 0420 376 594 128

www.kolinec.cz
obeckolinec@mybox.cz

Obecní úřad Mochtín
Mochtín 105, 339 01 Klatovy
Tel. 0420 376 310 325

www.mochtin.cz
obecmochtin@quick.cz

Obecní úřad Mokrosuky
Mokrosuky 66, 341 42 Kolinec
Tel./Fax 0420 376 594 194

www.mokrosuky.cz
mokrosuky@sumava.net

Obecní úřad Petrovice
Petrovice 53, 341 01 Sušice
Tel./Fax 0420 376 588 132

www.petroviceususice.cz
oupetrovice@quick.cz

Obecní úřad Týnec
Týnec 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel./Fax 0420 376 392 539

www.klatovynet.cz/tynec
obectynec@tiscali.cz

Obecní úřad Velhartice
Velhartice 134, 341 42 Kolinec
Tel./Fax 0420 376 583 330

www.velhartice.cz
velhartice@raz-dva.cz

Obecní úřad Vrhaveč
Vrhaveč 23, 339 01 Klatovy
Tel./Fax 0420 376 311 524

www.vrhavec.cz
ouvrhavec@raz-dva.cz

ZIEL 3
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Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Kofinanziert durch die Europäische Union aus
den EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).
Investice do vaší budoucnosti/Investition in Ihre Zukunft

Cykloturistika
Mikroregion Střední Pošumaví je protkán hustou sítí značených cyklotras. Územím mikroregionu prochází nadregionální Šumavská cyklotrasa č. 38 26 , která je součástí mezinárodní cyklotrasy Praha–Plzeň–Mnichov.
Hipoturistika
Územím Hartmanicka a Petrovicka prochází značené trasy hipostezek. Páteřní trasa hipostezky v délce 80 km, která protíná jihozápadní příhraničí od Javorníka po Všeruby. V terénu je proznačena dle metodiky KČT
v podobě červeného kolečka v bílém čtverci piktogram značky. Místní větve
páteřní hipostezky jsou v terénu značené
v podobě zeleného kolečka v bílém čtverci piktogram značky.
Běžecké trasy
Na území mikroregionu Střední Pošumaví jsou v zimě upravovány i běžecké trasy.
www.bilastopa.cz

