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1. ANALÝZA ÚZEMÍ 
 
1.1 Geografická charakteristika 
 
Území MAS Pošumaví se rozkládá v Plze�ském kraji od Všerubského pr�smyku, který tvo�í 
p�irozenou hranici mezi �eským lesem a Šumavou (mikroregion Kdy�sko), p�es 
Chudenickou a Švihovskou pahorkatinu (mikroregion B�le�) k m�stu Klatovy. Na stran� 
jihozápadní kopíruje hranici NP Šumava (mikroregion St�ední Pošumaví) a sm�rem 
k severovýchodu kopíruje hranici okresu Klatovy (mikroregiony M��ínsko, Plánicko, Slavník 
a Práche�sko). 
 
Dané území sedmi �lenských mikroregion� se nachází v tradi�ní venkovské periferní oblasti 
mimo hlavní rozvojové sm�ry �eské republiky. Dominantním centrem regionu je m�sto 
Klatovy, na nižší regionální úrovni se pak jako významn�jší centra jeví m�sta Kdyn� a 
Horaž�ovice. Funkci lokálních center plní Švihov, M��ín, Plánice a díky odlehlé poloze v��i 
ostatním vyšším centr�m osídlení i Kolinec, Velhartice, Hartmanice a Chudenice. 
 
V Klatovech, Horaž�ovicích a Kdyni dochází k p�irozené koncentraci spole�enských, 
kulturních i ekonomických �inností, které však ovliv�ují celé �ešené území a v širším slova 
smyslu i v�tší spádové území svých správních obvod� obcí s rozší�enou p�sobností. 
 
Na vymezeném území o rozloze 1 204,04 km2

 žije dle S�ítání lidu, dom� a byt� k 1. 3. 2001 
celkem 66 923 obyvatel, což p�edstavuje hustotu osídlení 55,6 obyvatel/km2. Nepo�ítáme-li 
m�sto Klatovy sníží se hustota zalidn�ní až na 38 obyvatel/ km2. Pr�m�r Plze�ského kraje 
�iní 73 obyvatel/ km2, pr�m�r �eské republiky 131,38 obyvatel/ km2. Jedná se tedy o území 
velmi �ídce zalidn�né, navíc se zna�n� roztroušenou sídelní strukturou s p�evahou malých 
obcí. Území se skládá z následujících mikroregion�: 
 
St�ední Pošumaví 
Zakládajícími �leny sdružení jsou obce B�šiny, Hartmanice, Hlav�ovice, Petrovice u Sušice, 
Velhartice a k nim se pozd�ji p�idružily ješt� obce Hrádek u Sušice, Kolinec, Mokrosuky a 
Vrhave�. Mikroregion zaujímá rozlohu 261 km2. V sou�asné dob� je celkový po�et obyvatel 
žijících v oblasti St�ední Pošumaví 7 777. Hustota zalidn�ní této oblasti je 30 obyvatel/km2. 
 
B�le� 
Mikroregion B�le� tvo�í patnáct samosprávných obcí severn� od Klatov. Jsou to obce : 
Švihov, Chudenice, Dolany, Ježovy, Pole�, �ervené Po�í�í, Chocomyšl, K�enice, Meziho�í, 
Bi�kov, Kani�ky, Ún�jovice, Všepadly, Úbo�, N�m�ice ve kterých žije 4655 obyvatel na 
ploše 145 km2. Hustota zalidn�ní v mikroregionu B�le� je 32 obyvatel/km2. 
 
M��ínsko 
Mikroregion M��ínsko tvo�í M��ín, Ost�etice, P�edslav a Vl�í. V mikroregionu M��ínsko 
žije celkem 2 556 obyvatel, celková rozloha území je 77 km2. Hustota zalidn�ní této oblasti 
�iní 33 obyvatel/km2. 
 
Plánicko 
Mikroregion Plánicko tvo�í obce Bolešiny, �íha�, Hna�ov, Klatovy, Mlýnské Struhadlo, 
Nalžovské Hory, Nehodiv, Obytce, Plánice, Újezd u Plánice, Zavlekov, Zborovy. Po�et 
obyvatel žijících v mikroregionu Plánicko je 28 195, celková rozloha 282 km2. Hustota 
zalidn�ní �iní 99 obyvatel/km2. 
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Sdružení obcí Kdy�ska 
Sdružení obcí Kdy�ska má 18 �len�: m�sto Kdyn� a obce Brní�ov, �erníkov, Chodská Lhota, 
Kolove�, Kout na Šumav�, Libkov, Lou�im, Mezholezy u Kdyn�, N�m�ice, Nová Ves, 
Pocinovice, Spá�ov, Úsilov, Úbo�, Všeruby, Všepadly, Zaho�any. Po�et obyvatel je 10 824, 
celková rozloha 165 km2. Hustota zalidn�ní této oblasti je 65 obyvatel/km2. 
 
Práche�sko 
�lenové mikroregionu Prácheško jsou Horaž�ovice, Velký Bor, Svéradice, Chanovice, 
Oselce, Kasejovice a Zájmové sdružení právnických osob Slavník (B�ezany, Hradešice, 
Kov�ín, Kváš�ovice, Malý Bor, Ma�ovice, Myslív, Olšany, Pa�ejov). Celokvý po�et 
obyvatel žijících na rozloze 208 km2 je11 189. Hustota zalidn�ní této oblasti je 54 
obyvatel/km2. 
 
Dominantním centrem území jsou Klatovy, které se podílejí 34 % (23 033) na celkovém 
po�tu obyvatel. Kdyn� se svými 4 900 obyvateli se podílí 7 %, Horaž�ovice s 5 716 
obyvateli necelých 9 %. Na zbývající obce pak p�ipadá mén� než 50 % z celkového po�tu 
obyvatel území MAS Pošumaví. Hranici 1000 obyvatel p�ekra�uje jen 12 obcí MASu – 
Klatovy (23 033), Horaž�ovice (5716), Švihov (1521), M��ín (1125), Plánice (1677), 
Nalžovské Hory (1255), Kolinec (1413), Hartmanice (1161), Hrádek (1327), Kasejovice 
(1280), Kdyn� (4 900), Kout na Šumav� (1139). 
 
Tab. �. 1: Po�et obyvatel v jednotlivých okresech za rok 2004  
 

Kraj, okresy Po�et 
obyvatel 

2004 

Z toho žen % 
žen 

Hustota  
na 1 km2 

Po�et 
obyvatel 

1991 

Rozdíl 
1991-
2004 

Plze�ský kraj 549 618 280 463 51,0 72,7 558 307 -8 689 

Domažlice 58 968 29 873 50,7 51,7 58 729 239 

Klatovy 87 545 44 530 50,9 45,1 89 767 -2 222 

Plze� - m�sto 162 627 84 544 52,0 1 301,0 173 008 -10 381 

Plze� - jih 68 939 34 716 50,4 63,8 68 149 790 

Plze� - sever 74 428 37 700 50,7 56,3 72 500 1 928 

Rokycany 45 707 23 226 50,8 79,5 46 118 -411 

Tachov 51 404 25 874 50,3 37,3 50 036 1 368 

Zdroj: statistika Plze�ského kraje 
 
 
V �eské republice žije cca 10 221 000 obyvatel, kte�í p�edstavují potenciální návšt�vníky výše 
definovaného území. Strukturu obyvatelstva v �R dle v�ku uvádí tabulka �. 2. Nejsiln�jší 
skupinou jsou ob�ané mezi 15 a 64 rokem v�ku, p�edstavují celých 71 % všech obyvatel �R. 
K v�kové struktu�e obyvatelstva bude p�ihlédnuto v další �ásti textu týkající se segmentace 
trhu vymezené marketingové oblasti. 
 

Tab. �. 2: V�ková struktura obyvatelstva v �R  
 

V�ková 
skupina 

Po�et obyvatel 
 (v tis.) 

Procentní 
vyjád�ení 

0 – 14 1 527 15 % 
15 – 64 7 259 71 % 

65 + 1 435 14 % 
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1.2 Historie 
 
Území je osídleno od prav�ku, což dokazují nálezy mohylové kultury u obce To�ník a Otín a 
zbytky keltských hradiš� na Hartmanicku. Díky významnému obsahu zlata v �í�ním písku 
vzniklo v povodí �eky Otavy ve starov�ku množství osad a rýžoviš�.  
 
V období st�edov�ku je území významné díky hranici, s níž je spojena existence Chod� a 
Královák� jako zvláštního stavu obyvatel �eského lesa a Šumavy. Ti byli osvobozeni od 
feudální roboty na panských statcích vým�nou za ochranu hranic. Díky tomu vznikl svérázný 
folklór a zvyky. Neochotu vzdát se feudálnímu útlaku demonstruje poprava Jana Sladkého 
Koziny roku 1695. Hranici s Bavorskem tvo�ila linie strážních hrad� a tvrzí (Hartmanice, 
Velhartice, B�šiny, Pajrek, Klenová, Rýzmberk, Nový Heršt�jn, Hradist�, Net�eb, Kou�im, 
Pušperk, Švihov). 
 
Vzhledem k bohatství les� a surovin pro výrobu skla zde vzniklo množství skláren, které se 
pro jedine�nou kvalitu a originální styl stávají evropským pojmem. 
 
Oblast Pošumaví je spojená se jmény t�í sv�tc�, kte�í zde na konci 10. a na po�átku 11. století 
p�sobili. Byli jimi sv. Vojt�ch, sv. Wolfgang a blahoslavený Vintí�). Trojice výrazn� zasáhla 
do christianizace Šumavy a Pošumaví. Ur�it� se všichni t�i, v podstat� vrstevníci, které 
spojovaly stejné cíle, podobná poslání, k�es�anství a neúnavná �innost, mezi sebou navzájem 
znali. Tisíc let staré a stále živé stopy p�sobení , nap�. v podob� legend, studánek, kaplí �i 
kostel�, najdeme i na Domažlicku, P�ešticku, Prachaticku i v sousedním N�mecku. V �ad� 
kostel� jsou t�mto t�em sv�tc�m zasv�ceny bo�ní lod� nebo se ve výzdob� chrám� a kaplí 
objevují jejich sošky a obrazy.   
 
Hartmanicko je známé p�sobením sv.Vintí�e (kolem roku 950 – 1045). Benediktinský mnich, 
který pocházel z významného šlechtického rodu z Dury�ska, je dodnes pro svoji 
misioná�skou a diplomatickou �innost považován za stavitele most� zejména v �esko-
n�meckých vztazích.  
Na bavorské stran� Šumavy najdeme Vintí�ovy stopy p�edevším v Rinchnachu (kostel a 
klášter) s nedalekou kaplí a pramenem Frauenbrünnl. 	ada dalších stop se nachází na trase 
stezky z Rinchnachu k �eským hranicím (nap�. Lindberg, Tafelbaum, atd.). 
 
Prvním místem na �eské stran� hranic prý byla poustevna postavená na skalním h�ebenu 
vrchu Líšné, nedaleko pozd�ji postaveného hradu Rabí. V minulosti zde bývala Vintí�ova 
studánka, dnes již zapomenuta a nevyužívána. Legendy dokládají založení kostela sv. Mo�ice 
na vršku Mou�enci. Poslední léta života strávil v poustevn�, kterou si sám postavil n�kde, 
možná v místech, kde se dodnes �íká Na Pustin�, pod horou B�ezník nad dnešní Dobrou 
Vodou u Hartmanic. Zde Vintí� v roce 1045 za p�ítomnosti svého kmot�ence �eského knížete 
B�etislava zem�el. Pod skalami B�ezníku vznikla kaple, první �eské šumavské poutní místo 
spojované s Vintí�em.  Po nucené p�estávce podmín�né minulými politickými pom�ry dnes 
op�t nacházejí poutníci z �ech i Bavorska cestu ke kostelíku a studánce sv.  Vintí�e v Dobré 
Vod� u Hartmanic. Kostel sv.  Vintí�e v Dobré Vod� u Hartmanic,  jediný tohoto zasv�cení 
na sv�t�,  je od poloviny devadesátých let op�t živým duchovním st�ediskem celého kraje.  
P�i obnovených poutních slavnostech se zde scházejí nejen �eši a N�mci ale i p�íslušníci 
jiných národností. Uvnit� kostela je svého druhu zcela jedine�ný monumentální sklen�ný 
oltá�. Práv� k B�ezníku a Dobré Vod� se vztahuje nejvíce vintí�ských legend. Sv. Vintí�i je 
také zasv�cena kaple v Letinech u M��ína z roku 1856 s barokní kamennou sochou sv. 
Vintí�e.   
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Se Šumavou a Pošumavím je spojován také sv. Wolfgang (930 – 994). Územím procházel p�i 
jeho cestách z 	ezna do Prahy b�hem jednání o z�ízení biskupství v Praze. Sv�d�í o tom 
poutní místa na obou stranách hranic a �etné legendy. Jedna z legend, v �echách a 
v Pošumaví ur�it� nejznám�jší, se vztahuje k Chudenicím a tamnímu Bolfánku. Legendu 
dodnes p�ipomíná d�ív�jší existence kostela, zasv�ceného sv. Wolfgangu. Po jeho odsv�cení 
a zrušení v dob� josefínské stavba chátrala, až se nakonec z�ítila. Z�stala stát jen v�ž, 
upravená za�átkem 19. století na jednu z prvních vyhlídkových v�ží v �echách. Lidé si 
upravili Wolfganga na Volfánka a nakonec Bolfánka. Sv�tc�v pobyt p�ipomínají také 
zvláštní d�lky v plochém kameni naho�e v kapli, údajn� otisky Wolfgangových nohou a 
biskupské berle, a skalní puklina poblíž kaple. V blízkosti kostela za pobytu sv. Wolfganga 
údajn� za�al vyv�rat pramen s lé�ivou vodou.  
 
Zájmovým územím procházel též svatý Vojt�ch asi 951 – 997), druhý pražský biskup a 
zakladatel B�evnovského kláštera se svojí misií. Svatému Vojt�chovi je zasv�cena �ada kaplí 
a kapli�ek, nap�. kapli�ka v Hlavo�ovicích (pochází z po�átku 18. století a pat�í 
k nejstarším), kapli�ka v Rábí, kapli�ka ve Zdebo�icích atd. Pobyt sv. Vojt�cha je na n�kolika 
místech spojován s lé�ivými prameny. Nedaleko Újezdu u Chanovic skrývá kapli�ka 
Vojt�ška pramen lé�ivé vody, ke které se váže jedna z mnoha legend o sv. Vojt�chovi. Další 
kostelík zasv�cený sv. Vojt�chovi stojí za Petrovicemi u M��ína, kde u lesního pramene sv. 
Vojt�ch odpo�íval a kde z�stal v kameni otisk jeho t�la. Jedna z legend o zastavení 
v práche�ském hrad� se taktéž vztahuje ke kostelu p�vodn� zasv�cenému sv. Klimentu, 
pozd�ji sv. Vojt�chu. V Milav�ích na Chodsku stojí jak kostel tak kaple, ob� stavby 
zasv�cené sv. Vojt�chovi. Místní kaple vznikla k ochran� pramene s lé�ivou vodou, jíž sv�tec 
Milav�e a okolí obdaroval.  
 
 
 

  Švihov    

 
 
      

           Kdyn�     
      
       sv. Vojt�ch   
      sv. Wolfgang         Horaž�ovice 
        sv. Vintí�   
      
      
      
      
      
      
   Hartmanice   
     

 
 
Správní dominantou území bylo královské m�sto Klatovy, založené kolem roku 1260 
P�emyslem Otakarem II. Dodnes se zachovala �ást st�edov�kého opevn�ní a arcid�kanský 
kostel. Je zde vyhlášena m�stská památková zóna. Od konce 17. století jsou Klatovy díky 
obrazu Panny Marie Klatovské vyhledávaným poutním místem. Podle legendy spat�il 8. 
�ervence 1685 Ond�ej Hiršberger p�i modlitbách, jak z rány na �ele Panny Marie prýští 
kr�p�je krve. Dodnes se k zázra�nému obrazu z italského Re každoro�n� slaví pou�.  
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Ve st�edov�ku pat�ilo území do sféry vlivu šlechtických rod� �ernín� (zámek v Chudenicích 
a na Lázni) a Rýzmberk� (hrad Rýzmberk, vodní hrad Švihov), severovýchod byl pod vlivem 
bohatých klášter�, což dokazuje množství církevních památek na Plánicku, M��ínsku a 
Horaž�ovicku (románská rotunda ve Zborovech, barokní kostel v Nicov�). Vojensky 
strategickým územím pro p�irozený p�ed�l mezi horstvy �eského lesa a Šumavy bylo 
odedávna okolí Všerubského pr�smyku, kde se roku 1040 odehrála Bitva u Všerub. �eský 
panovník B�etislavem I. v ní porazil n�meckého císa�e Jind�icha III. Stejným územím vedl t�i 
vále�né výpravy do Bavor roku 1266 také P�emysl Otakar II., na jehož popud byl založen 
strážní hrad Rýzmberk. 14. srpna 1431 se na Kdy�sku u Domažlic odehrála jedna z bitev 
husitských válek. Husité pod velením Prokopa Velikého zde rozprášili V. k�ižáckou výpravu 
vedenou kardinálem Juliánem Cesarinim. 
 
Svátky:    sv. Vojt�ch  - 24. dubna 

     sv. Vintí�   -   9. �íjna 
     sv. Wolfgang  - 31. �íjna 

Kostely a kaple:  

Sv. Vintí�: 
- kostel sv. Vintí�e Dobrá Voda u Hartmanic 
- kaple sv. Vintí�e na B�ezníku 
- kaple sv. Vintí�e v Letinech (myslím, že je to Plze�-jih a není v MAS) 

Sv. Vojt�ch: 

-  Božkovy (Domažlicko): kaple sv. Vojt�cha (1763, opravena 1903) 
- N�m�ice u Petrovic: kaple sv. Vojt�cha 
- Chudenice: kaple sv. Vojt�cha (nedaleko rozhledny Bolfánek, o kapli se �íká, zde 

zanechal na kameni stopu sv. Vojt�ch) 
- Zdebo�ice: kaple sv. Vojt�cha 
- Milav�e na Domažlicku : kostel sv. Vojt�cha 
- Pole�: kaple sv. Vojt�cha 
- T�ebícina u P�edslavi: kaple sv. Vojt�cha 
- Slavíkovice: kaple sv. Vojt�cha a Jana Nepomuckého  
- Kasejovice: kaple sv. Vojt�cha  

Sv. Wolfgang: 

- Zelená Lhota: kostel sv. Wolfganga 
-    Chudenice: v�ž bývalého kostela sv. Wolfganga v Chudenicích, dnes v�ž zvaná  

„Bolfánek“ slouží jako rozhodna, kostel sv. Wolfganga zrušil Josef II. 
 
U sv. Vintí�e, sv. Vojt�cha a sv. Wolfganga jsou údaje p�ímo z v�stníku Plze�ské diecéze. 
Studánka sv. Vojt�cha u Újezda u Chanovic – pramen „lé�ivé vody“, kapli�ka 

Sv. Jan Nepomucký: 
- Nemanice (Chodská liga): kostel sv. Jana Nepomuckého (1781-1784) 
- Klen�í pod �erchovem    : socha sv. Jana Nepomuckého (1715) 
- Chotim�� (Domažlicko)   : kaple sv. Jana Nepomuckého (1743) 
- Slavíkovice: kaple sv. Vojt�cha a Jana Nepomuckého  
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1.3 Infrastruktura 
 
Poloha �ešeného území je dlouhodob� utvá�ena p�edevším trasováním základních 
komunika�ních sm�r�. Po období st�edov�kých cest, které vedly nap�í� územím p�edevším 
podél vodních tok�, se v poslední dob� klí�ové mezinárodní trasy regionu vícemén� 
vyhýbají.Významn�jší komunikací pro rozvoj regionu je pouze silnice I/27 (E 53) Plze� - 
Klatovy - hrani�ní p�echod v Železné Rud�. Nejd�ležit�jší komunikací ve východozápadním 
sm�ru je silnice I/22 spojující Horaž�ovice, Klatovy a Kdyni. Ob� komunikace mají pouze 
regionální význam a nejsou na nich vybudovány obchvaty obcí a m�st. 
 
Ve stejných základních sm�rech existuje i železni�ní spojení. Železni�ní doprava na t�chto 
tratích nehraje v�tší význam. Z hlediska p�epravy osob je nejvíce využívaná tra� Plze� - 
Klatovy. Nap�í� územím prochází regionální železni�ní tra� Horaž�ovice – Sušice – Klatovy 
– Kdyn� – Domažlice, která by se v budoucnu m�la stát jednou z hlavních os integrovaného 
dopravního systému v oblasti Pošumaví. Železni�ní doprava slouží p�edevším k dennímu 
pohybu za prací, v letních m�sících je také využívána turisty (v�etn� cykloturist� a vodák�), 
kte�í se pohybují v prostoru jihozápadních �ech. 
 
D�ležitou roli sehrává blízkost jednak hranice se Spolkovou republikou N�mecko a dále s 
rekrea�ní oblastí Šumavy. Významný nejbližší hrani�ní p�echod s Bavorskem je v Železné 
Rud�. Tento p�echod slouží pro p�ístup do celé �ešené oblasti okresu Klatovy. Pro oblast 
Kdy�ska je d�ležitý hrani�ní p�echod ve Všerubech. Oba p�echody jsou významné i               
z hlediska turistického ruchu. 

 
 

Tab. �. 3: Silni�ní hrani�ní p�echody  
 

Hrani�ní p�echod 
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein 
Svatá Kate�ina – Rittsteig/Neukirchen b. Hl. Blut 
Všeruby - Eschlkam 
Folmava - Furth im Wald 

 
 
 
Tab. �. 4: Železni�ní hrani�ní p�echody 
 

Hrani�ní p�echod 
�eská Kubice - Furt im Wald  
Železná Ruda - Bayer. Eisenstein  

 
 
	adu dalších hrani�ních p�echod�, které nejsou ur�ená pro automobilovou a železni�ní 
dopravu, mohou využít p�ší turisté, cykloturisté nebo lyža�i.  
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Tab. �. 5: Hrani�ní p�echody na turistických stezkách (malý pohrani�ní styk) 
 

Hrani�ní p�echod Režim 
Prášily – Scheuereck p�ší, cyklisté (sezónní) 
Debrník – Ferdinandsthal p�ší, cyklisté, lyža�i 
Ostrý – Grosser Osser p�ší (sezónní) 
Zadní Chalupy – Helmhof p�ší, cyklisté, lyža�i 
Fleky – Hofberg p�ší, cyklisté, lyža�i 
Ov�í vrch – Hochstrasse p�ší, cyklisté, lyža�i 

 
 

1.3.1 Cyklotrasy 
 
V posledních letech bylo v území vytý�eno v�tší množství cyklistických tras. Území má 
nejhustší sí� kvalitn� zna�ených cyklotras v rámci Plze�ského kraje. V nejfrekventovan�jších 
a nebezpe�ných úsecích jsou vybudovány i díl�í úseky cyklostezek. Nejd�ležit�jší cyklistická 
trasa �. 38 vede z oblasti Železnorudska p�es Keply, Velhartice a B�šiny do Klatov a odtud 
dále p�es Švihov ve sm�ru na Plze�. Na této trase je mezi m�stem Klatovy a obcí B�šiny 
naplánováno n�kolik díl�ích úsek� cyklostezek. Další hojn� využívanou cyklistickou trasou 
nadregionálního významu je cesta údolím Otavy. I v tomto p�ípad� existuje zám�r na 
výstavbu cyklostezky podél Otavy mezi m�sty Horaž�ovice a Sušice. 
 
Turisticky atraktivní oblastí se stává Kdy�sko, kde bylo v srpnu 2004 prozna�eno 70 km 
nových cyklotras. Výchozím bodem je vrch Koráb (773 m n .m.) s rozhlednou, horskou 
chatou a restaurací. Územím hrani�ního p�echodu Všeruby vede mezinárodní cyklotrasa �. 3 
z Regensburgu do Plzn� a Prahy. 
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Tab. �. 6: P�ehled cyklotras 
 

Cyklotrasy I. t�ídy 

�íslo Pr�b�h trasy km 

3 Praha - Plze� - Regensburg 278 

Cyklotrasy II. t�ídy 
�íslo Pr�b�h trasy km 

33 Všeruby - Orlovice 12 
38 Železná Ruda – Klatovy - Chlum�any 89 

celkem  101 

Cyklotrasy III. t�ídy 
�íslo Pr�b�h trasy km 

305 Mlázovy - �ejkovy - Hrádek - Sušice 24 
305 Klatovy - Drslavice - Lu�ice - Kolove� 21 
312 Blatná - Horaž�ovice - Žichovice 31 
332 Švihov - Dolany - Tajanov - Klatovy 14 
332 Hubenov – B�šiny – Velhartice – Stará Hu� – rozc. U Obrázku 28 

celkem  118 
Cyklotrasy IV. T�ídy 

�íslo Pr�b�h trasy km 

2014 Domažlice – Všeruby (CZ/D) - Ov�í vrch (CZ/D) – Domažlice 56 
2015 �eská Kubice – Maxov – Všeruby 11 

2031/91 B�šiny – Dob�emilice – H. Slavkov – Velhartice – Nemilkov – 
B�šiny 

27 
2033/94 B�šiny – Nemilkov – �eletice – Velhartice – Podolí – Hubenov 

- B�šiny 
34 

2034/93 Javorná – Suché Studánky – Stará Hu� – Keply – Javorná 24 
2035 D�poltice - Luby 26 
2036 B�šiny - Mlázovy 41 
2038 B�šny - Klenová 55 
2046 Mladý Smolivec – Kasejovice – Nekvasovy – Koz�ín – 

Pa�ejov, žst. 
24 

2048 Nýrsko - Hodoušice - Blata - Opálka - Ho�ákov - B�šiny 21 
2052 Nýrsko - Byst�ice n.Ú. - Úborsko - Janovice n.J. - Tajanov - 

Klatovy 
21 

2078 Hrádek - Svojšice, rozc. 4 
2079 Keply - Kochánov - Petrovice - Sušice 15 
2087 Cihelna - Petrovice - Javo�í - Dolejší - Hartmanice - Radešov 27 
2088 Veselí - Plešiny - Dlažov - Libkov - B�ha�ov - Pocinovice - 

Orlovice 
18 

2089 spojka B�ha�ov 2 
2091 Velhartice - Drouhave� - Pozorka - Kašovice - Ústale� 21 
2092 �eletice - Zamyšl - Hlav�ovice - Cihelna - Drouhave� - 

Kolínec 
14 

2094 B�šiny - Rajské – Na skále - Nemilkov - Chot�šov - �eletice 12 
2095 B�šiny - Rajský Mlýn - Dob�emilice - Chot�šov - Velhartice 9,5 
2099 Drslavice - Dolany - Chudenice - Švihov 26 
2101 Zamyšl - Zvíkov - Zbraslav - Petrovice 7 
2109 Petrovice - Lib�tice - P�estanice 4 
2118 Hartmanice – Stod�lky – Velký Bor – Zelená Hora 12 
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celkem  600,5 
  
 
 
Obr. �. 1: Mapka cyklotras na Klatovsku 
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1.4 Sociální vybavenost 

1.4.1 Kultura 
 
Sou�asný kulturní život je soust�ed�n podobn� jako další aktivity p�edevším do m�st. 
Klatovy t�ží z kulturního zázemí okresního m�sta: moderní knihovna, kino „Šumava“ s 
filmovým klubem, letní kino, Stálá divadelní scéna Klatovy, M�stské kulturní st�edisko, 
Galerie U Bílého jednorožce, Vlastiv�dné muzeum Dr. Hostaše s barokní lékárnou, Základní 
um�lecká škola, Státní jazyková škola, n�kolik st�edních škol, široké možnosti sportovního i 
kulturního vyžití. V Klatovech p�sobí dlouhá léta folklórní soubor Šumavan a p�vecký sbor 
Západo�ech�v bigband. 
 
Významným kulturním centrem jsou Horaž�ovice. Dlouholetou tradici mají P�vecký soubor 
Práche�, ochotnický soubor, který hraje p�edstavení i v okolních obcích, a loutká�ský soubor. 
Pravidelnou akcí nadregionálního významu je p�ehlídka malých divadelních forem. Tradicí 
se v posledních letech stala oslava jmenin m�sta spojená s poutí, cyklus koncert� Zámecké 
hudební léto. 	adu kulturních aktivit organizuje také M�stské muzeum, M�stské kulturní 
st�edisko a D�m d�tí a mládeže. Nabídku kulturního života dopl�ují také pravidelná 
p�edstavení v kin�. 
 
Dalšími kulturními centry jsou Kdyn� (kino, M�stské kulturní st�edisko), Švihov (kino, 
kulturní d�m), M��ín, Chudenice, Plánice a Hartmanice. 
 
Stále v�tší význam získávají v posledních letech církevní oslavy spojené s �adou kulturních 
aktivit, zejména koncert� v kostelech, poutních slavností a procesí. Hlavními centry jsou 
Dobrá Voda u Hartmanic spojená s p�sobením poustevníka Vintí�e, Dobrá Voda u Pocinovic, 
Tannaberk u Kdyn�, Oselce, Svéradice, Klatovy, Práche� u Horaž�ovic, Plánice a další. 
	adu kulturních aktivit vyvíjejí rovn�ž jednotlivé farnosti, nap�. Klatovy, Plánice, Švihov, 
Horaž�ovice a Hartmanice. 
 
Zájmový region hostí také �adu kulturních festival�, z nichž nejvýznamn�jší jsou 
Mezinárodní folklórní festival v Klatovech (v lét� sou�asn� s tradi�ní poutí), Mezinárodní 
festival komorní hudby v Klatovech, mezinárodní festival dechových soubor� Švihovské 
hudební léto, country p�ehlídka Šumavský pa�ez v Dolní Lhot� u Klatov, Rýzmberský hradní 
guláš na hrad� Rýzmberk u Kdyn� �i koncerty p�ipomínající kdysi po�etnou židovskou 
komunitu v Kasejovicích, ve Kdyni a na Dobré Vod�, které jsou sou�ástí cyklu Hudba 
v synagogách Plze�ského kraje. V regionu ojedin�lou akcí je Den �emesel a Zámecké 
kulturní léto v Chanovicích, který p�ipomíná stará �emesla. 
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Tab. �. 7: Pravideln� se opakující církevní a spole�enské akce 
 

Obec datum akce 
Hartmanice poslední týden v listopadu pou� sv. Kate�iny 
Dobrá Voda u Hartmanic první týden v �ervnu  pou� ke kapli sv. Vintí�e na B�ezníku  
Kundratice druhý týden v �ervnu pou� sv. Antonína  
Hrádek u Sušice druhý týden v srpnu pou� sv. Vav�ince na Zdouni 
Zbynice Velikono�ní pond�lí pou� 
Klatovy druhá ned�le v  �ervenci pou�  
Chudenice poslední týden v �ervenci pou� sv. Anny 
Lou�im konec kv�tna pou� k P. Marii Lou�imské do Nových Kostel� 
Hluboká polovina �ervna pou� 
Libkov polovina �ervence pou� sv. Markéty 
Tanaberg poslední týden v �ervenci pou� sv. Anny 
Pocinovice poslední týden v �ervenci pou� 
Dobrá Voda u Pocinovic polovina zá�í Pou� u Dobré vody  
Chanovice za�átek �ervence Den �emesel 
Horaž�ovice �ervenec-srpen Zámecké hudební léto 
Klatovy cyklus koncert� Mezinárodní festival komorní hudby 
Klatovy za�átek �ervence Mezinárodní folklórní festival 
Dolní Lhota u Klatov konec srpna Šumavský pa�ez 
Švihov za�átek �ervna Švihovské hudební léto 
Rýzmberk u Kdyn� konec �ervna Rýzmberský hradní guláš 

  

1.4.2 Informa�ní centra 
 
Sí� informa�ních center je prov��eným ú�inným nástrojem rozvoje cestovního ruchu 
zabezpe�ujícím kontakt návšt�vník� se subjekty cestovního ruchu v regionu. Informa�ní 
centra poskytují v míst� svého p�sobení informa�ní servis a r�zné služby spojené se 
zajišt�ním cestovního ruchu, jejichž rozsah se individuáln� liší. Obecným posláním 
informa�ních center je nabízet bezplatný informa�ní servis turist�m a místním ob�an�m, 
podrobné informace o p�íslušném míst� a jeho okolí, kapacity ubytovacích za�ízení, p�ehled 
penzion�, hotel�, restaurací, kulturní památky, zajímavá turistická místa, tipy na výlety, 
sportovní a kulturní akce, provozní dobu sportovních a kulturních za�ízení, p�ípadn� další 
aktivity cestovního ruchu, jako nap�. informace o odjezdech autobus� a vlak� �i prodej 
obchodního a dopl�kového zboží (knihy, mapy, pr�vodce, upomínkové p�edm�ty). Rozsah 
informa�ních center dokumentuje následující p�ehled. 
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Tab. �. 8: Informa�ní centra 
 

Otevírací doba 
Obec  Informa�ní centrum Telefon E - mail www Mimo 

sezónu 
V sezón� 

B�šiny Informa�ní centrum 
Eurocamp B�šiny 376375011 eurocamp@besiny.cz http://www.eurocamp.besiny.cz 

Po - Pá      
08:00 - 16:00 

Po - Ne            
08:00 - 22:00 

Chanovice 
Informa�ní centrum 

Chanovice – zámecký 
areál 

376514164 chanovice@ms1.ipnet.cz http://www.chanovice.cz 
Po - Pá      

12:00–15:30 
Po - Ne          

10:00 – 16:00 

Kdyn� Informa�ní centrum 
m�sta Kdyn� 379734385 infocentrum@kdyne.cz http://www.kdyne.cz 

Po - Pá 9:00 - 12:00         
13:00- 16:30                          

So 9:00 - 12:00 

Plánice Informa�ní st�edisko 
m�sta Plánice 376394103 is@planice.jz.cz http://www.sumava.net/isplanice 

Po13:00 - 17:00                      
St 14:00 - 17:00                         
Pá 14:00 - 17:00 

Klatovy M�sto Klatovy - 
Informa�ní centrum 376347240 icklatovy@mukt.cz http://www.klatovy.cz/icklatovy 

Po- Pá      
9:00 - 17:00 

Po - Ne      
9:00 - 17:00 

Hartmanice M�stské informa�ní 
st�edisko 376593059 ishartmanice@quick.cz http://www.sumava.net/ichartmanice 

Út - So 8:00 – 12:15       
12:45 – 15:30 

Horaž�ovice 
Regionální turistické 
informa�ní centrum 

Práche�ska 
376511999 ic@horazdovice.cz http://www.ciao.cz 

Po - Pá 9:00 - 17:00            
So 9:00 - 12:00 

Horaž�ovice Turistické centrum 
Práche�, Horaž�ovice 376513418 tcprachen@sumava.net http://www.sumavanet.cz/tcprachen 

Po - Ne          
9:00 - 17:00 

Po - Ne       
8:00 - 19:00 
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2. STÁVAJÍCÍ NABÍDKA ÚZEMÍ 

2.1 Historické a kulturní památky 
 
St�ední Pošumaví 
 
B�šiny 
P�vodn� v B�šinech stávala zemanská tvrz, která byla v 1. polovin� 17. století p�estav�na na 
renesan�ní zámek, z n�hož se dodnes zachovala budova panské sýpky. V polovin� 19. století 
byl v t�chto prostorách z�ízen lihovar, který je v provozu dodnes. 
 
Na vrchu Bartolom�j vzdáleném 2,5 km od B�šin byl vybudován kostel sv. Bartolom�je 
v gotickém slohu, ve kterém se od samotného založení obce konaly bohoslužby. V roce1579 
tento kostel vyho�el, v roce 1788 byl zrušen a potom zbo�en. Dnes jsou jeho zbytky hojn� 
navšt�vovanou z�íceninou. 
 
Kostel Navštívení Panny Marie byl p�vodn� zámeckou kaplí. Pozd�ji se stal farním kostelem. 
Roku 1781 kostel vyho�el. Obraz na hlavním oltá�i bývá p�ipisován Karlu Škrétovi (1610 až 
1674). V roce 1995 prob�hla po t�icetileté p�estávce renovace kostela.  
 
Hartmanice 
P�vodn� gotický kostel sv. Kate�iny z 15. století byl pozd�ji v 18. století zbarokizován. 
Kostel je zasv�cen sv. Kate�in�, patronce horník�. 
 
Dobrá voda u Hartmanic 
V roce 1706 byl na míst� p�vodní d�ev�né kaple postaven kostel sv. Vintí�e. V dob� vlády 
komunismu byl využíván jako vojenské skladišt�. Obnoven a znovu vysv�cen byl roku 1995. 
O n�kolik let pozd�ji byl kostel obohacen o um�lecké ojedin�losti: rozm�rný sklen�ný oltá� 
a k�ížová cesta se 13. zastaveními jsou dílem sklá�ské výtvarnice Vladimíry Tesa�ové. 
 
Podle tradice m�l nedaleko Dobré Vody pod vrcholem hory B�ezník svou poustevnu mnich 
Vintí�, který zde 6. �íjna 1045 také zem�el. Pod skalou stojí obnovená kapli�ka zasv�cená sv. 
Vintí�i. Od kapli�ky na vrchol B�ezníku k tzv. Vintí�ov� skále vedou tesané schody ve skále. 
 
Hlav�ovice 
Ze zdejších památek stojí za zmínku pozdn� gotický kostel sv. Jana Nepomuckého, postavený 
v letech 1799-1808.  
 
Hrádek 
Dominantou obce je areál místního zámku s parkem. Nejv�tší rozkv�t zámku a panství byl za 
majitele hrab�te Jana Desfours v 18. století, kdy byla p�istav�na nová �ást zámku a zámecká 
kaple sv. Vallburgy.  
 
Mezi Hrádkem a Tedražicemi se nachází románsko - gotický kostel sv. Vav�ince ze sklonku 
12. století. Jedná se o poz�statek bývalé rýžovnické osady z 13. - 17. století. Ke kostelu se 
váže pov�st o utopeném pokladu z B�evnovského kláštera (benediktini z Nezamyslic p�i cest� 
do Bavorska – Niederaltaichu, v pokladu byla i zlatá socha svatého Vojt�cha a st�íbrná socha 
sv. Vintí�e) 
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Zbynice 
P�vodn� románský kostel Zv�stování Panny Marie ve Zbynicích byl v minulosti známým 
poutním místem. Nedaleko od kostela jsou zbytky starého keltského hradišt�. 
 
Kolinec 
Z památek je nejcenn�jší ran� gotický kostel svatého Jakuba V�tšího, postavený koncem 
13. století na základech p�vodního románského kostelíka z p�elomu 12. a 13. století.  
 
Na východním okraji Kolince se rozkládá židovský h�bitov ze 17. století. 
 
Barokní kamenný most se sochou Jana Nepomuckého p�es �eku Ostružnou byl postaven 
v 18. století a je chrán�n jako technická památka. 
 
Mokrosuky 
Významnou památkou v Mokrosukách je bývalá vodní tvrz. Ta byla v roce 1579 p�em�n�na 
na renesan�ní zámek. P�i pozd�jších úpravách byla p�istav�na i zámecká kaple, z níž se do 
dnešní doby dochoval pouze polokruhový výklenek. Na míst� p�vodní kaple z první poloviny 
19. století stojí opravená kapli�ka zasv�cená sv. Václavu. 
 
Petrovice 
Nejvýrazn�jší dominantou obce je p�vodn� románský kostel sv. Petra a Pavla, který se 
p�ipomíná již roku 1384. V kostele jsou kopie obraz� dvanácti apoštol� od Petra Brandla.  
 
Velhartice 
Dominantou obce je Státní hrad Velhartice, který byl postaven na p�elomu 13. a 14. století 
jako sídlo Velhartických. V dob� odboje proti Ji�ímu z Pod�brad zde byly po n�kolik let 
ukryty �eské korunova�ní klenoty. Dominanty hradu tvo�í z�íceniny gotického paláce, 
zvaného Rajský d�m s jeho prot�jškem v�ží Putnou, která m�la obytný i obranný charakter. 
Ob� tyto �ásti spojuje sv�tov� unikátní gotický kamenný most. K Rajskému domu p�iléhá 
pozdn� renesan�ní zámecké k�ídlo, postavené v pr�b�hu t�icetileté války a nazývané po svém 
staviteli - Huertovo k�ídlo. Hradní areál zahrnuje také budovu pivovaru, zbytky hradebních 
zdí a hospodá�ských objekt�.  
 
V p�edhradí se nachází soubor lidových staveb (skanzen), který tvo�í n�kolik z okolí 
p�enesených objekt� šumavské lidové architektury.  
 
Starší než hrad je farní kostel Narození Panny Marie na nám�stí. Uvádí se, že byl postaven 
kolem roku 1350, ale stál mnohem d�íve, nebo� spodní �ást pochází z doby románské kolem 
roku 1240. 
 
Práche�sko 
 
B�ežany 
Jako jedna z prvních vsí na Klatovsku byly B�ežany prohlášeny památkovou rezervací. V obci 
je totiž k vid�ní cenný soubor lidové architektury - zejména areály selských statk� se zd�nou 
architekturou lidového baroka tzv. blatského typu.  
 
V obci stojí drobná kapli�ka sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století. V lese nad obcí u 
studánky s lé�ivým pramenem pak stojí kaple sv. Anny z roku 1760.  
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Horaž�ovice 
Ze 13. století pochází mohutné, dodnes �áste�n� dochované, ran� gotické opevn�ní s druhou 
nejstarší dochovanou m�stskou bránou v �echách, tzv. �ervenou branou. Uprost�ed nám�stí 
stojí pozdn� gotická kašna ze za�átku 16. století a Mariánský sloup z roku 1723. V jeho 
záv�ru stojí barokní budova d�kanství z poloviny 18. století a vedle se ty�í výrazná stavba 
kostela sv. Petra a Pavla, postaveného v letech 1260 – 1273.  
 
V zámku, který stojí na míst� tvrze ze 13. století, dnes sídlí m�stské muzeum. Jihovýchodn� 
od Horaž�ovic stojí kaple sv. Anny z roku 1698, u níž vyv�rá silný pramen údajn� lé�ivé 
vody a kde byly od roku 1752 lázn�.  
 
Hradešice 
Nep�ehlédnutelnou dominantou Hradešic je farní kostel Prom�n�ní Pán� z druhé poloviny 14. 
století. Kostel byl barokn� p�estav�n v polovin� 18. století a pozd�ji byla ješt� 
pseudorománsky p�estav�na jeho v�ž.  
 
Náves, kde stojí kapli�ka, Boží muka z roku 1882 a n�kolik dochovaných objekt� lidové 
vesnické architektury selského baroka byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou.  
 
P�i silnici na Nalžovské Hory stojí kaple sv. Antonína s novogotickou hrobkou rodiny Taaf�. 
Drobná sakrální architektura je zastoupena také v nedaleké �erní�i – zdejší kapli�ka z 
poloviny 19. století byla prohlášena za kulturní památku. 
 
Chanovice 
Ve vsi stávala jednopatrová tvrz z poloviny 14. století, kterou založili a která byla po roce 
1717 p�estavená na barokní zámek. V sou�asné dob� zámecký areál vlastní, opravuje a 
oživuje Obec Chanovice. Za pozornost stojí historická zachovaná celistvost areálu, v�etn� 
tém�� t�íhektarového parku anglického p�írodního stylu.  
 
Dominantou obce je kostel Povýšení sv. K�íže, p�vodn� gotický, barokn� p�estav�ný. 
Zajímavá je také návesní kaple - klasicistní stavbi�ka z roku 1832. Historický st�ed obce byl 
vyhlášen Ministerstvem kultury �R od roku 2005 vesnickou památkovou zónou. 
 
Na okraji obce stojí barokní dvoupatrová sýpka z druhé poloviny 17. století. Na ni navazuje 
voln� p�ístupný areál skanzenu lidové architektury Šumavy a Pošumaví, kde stojí již osm 
staveb lidové architektury Klatovska.  
 
V nedalekých Defurových Lažanech stojí v místech p�vodní tvrze barokní zámek z druhé 
poloviny 17. století a za pozornost stojí také kapli�ka sv. Vojt�cha a lé�ivý pramen Vojt�ška u 
Újezdu u Chanovic. 
 
Kváš�ovice 
Dominantou obce je pozdn� románský kostel sv. Bartolom�je z doby kolem roku 1240, 
p�estav�ný goticky kolem roku 1400 a barokn� upravený v letech 1751 – 1768. Socha sv. 
Jana Nepomuckého z roku 1832 p�ed kostelem byla postavena na pam�� uchování obce od 
moru. Barokní fara je z poloviny 18. století.  
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Malý Bor 
Dominantu Malého Boru tvo�í p�vodn� románský kostel sv. Ma�í Magdaleny z doby kolem 
roku 1200. Kostel prošel pozd�ji gotickými a renesan�ními úpravami. V jeho sousedství stojí 
fara.  
 
Myslív 
Dominantou Myslíva je p�vodn� románský kostel nanebevzetí Panny Marie z po�átku 13. 
století. Kostel pozd�ji prošel gotickou a barokní p�estavbou. Nedaleko kostela stojí barokní 
fara. V nedalekých Mil�icích stojí za pozornost n�kolik dochovaných objekt� barokní 
vesnické architektury. 
 
Olšany 
V obci se dochovalo n�kolik objekt� barokní lidové architektury blatského typu - statk� s 
lidovými barokními štíty z poloviny 19. století. Na návsi pak stojí za pozornost kaple sv. 
Václava z poloviny 19. století a barokní boží muka.  
 
Oselce 
N�kdejší tvrz na okraji obce, o níž jsou zmínky již roku 1388, byla roku 1705 p�estav�na na 
barokní zámek. Na okraji zámeckého parku stojí rozlehlá barokní patrová sýpka. V obci stojí 
za pozornost barokní kapli�ka sv. Markéty, nárožní kaple sv. Viktora z poloviny 19. století a 
n�kolik dochovaných objekt� lidové architektury. Na Markétin� vrchu poblíž Oselce stojí 
osmiboká barokní kaple sv. Markéty.  
 
Obci dominuje kostel Narození Panny Marie a na návrší v severní �ásti stojí kostel 
Nanebevzetí Panny Marie vystav�ný v letech 1703 – 1705. U lé�ivého pramene Kloubovka 
stojí kaple z roku 1929. 
 
Jihovýchodním sm�rem od Oselc� leží Nová Ves, na jejíž návsi stojí kapli�ka sv. Jana 
Nepomuckého se zvoni�kou z první poloviny 19. století.  
 
Pa�ejov 
Na návrší nad obcí stojí na míst� starší stavby pseudogotický kostel postavený roku 1871 
stavitelem E. Pillerem.  
 
Rabí 
Na okraji p�írodního parku Bud�ticko, vyhlášeného v roce 1994, leží obec Rabí. Nejv�tší 
hradní z�ícenina je od roku 1978 národní kulturní památkou. Nejstarší �ástí hradu z doby 13. 
stol. je mohutná hranolová v�ž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Na p�elomu 14. a 15. 
stol byly vybudovány další obytné a hospodá�ské budovy, hrad byl opevn�n druhým 
p�edhradím. V poslední fázi bylo vybudováno d�lost�elecké opevn�ní s baštami. P�estože 
tento hradební okruh z�stal nedokon�en, pat�í na svoji dobu k nejvysp�lejším obranným 
systém�m v Evrop�. V roce 1420 byl hrad dobyt husity a v roce 1421 zde Jan Žižka z 
Trocnova p�išel o druhé oko. 
 
U první hradní brány stojí pozdn� gotický kostel sv. Trojice z roku 1498. Poblíž hradeb leží 
židovský h�bitov z po�átku 18. století s �adou barokních a klasicistních náhrobk�. Samo 
m�ste�ko bylo roku 1992 vyhlášeno památkovou zónou. Na nám�stí s novogotickou radnicí je 
�ada dom� se štíty ve stylu lidového baroka a na okraji obce sm�rem na Horaž�ovice stojí 
barokní h�bitovní kostel sv.Jana Nepomuckého. Drobné pahorky sm�rem k �ece Otav� – 
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hr�bata �i sejpy - jsou poz�statkem po st�edov�kém rýžování zlata a dokladem dávného 
osídlení. 
 
V nedaleké obci Bojanovice krom� barokní venkovské kapli�ky se zvonicí z druhé poloviny 
18. století stojí i barokní Boží muka neobvyklého kapli�kovitého tvaru.  
 
Slatina 
Okolo roku 1220 zde byl postaven d�ev�ný kostel - první v okolí. Kostel byl b�hem 
husitských válek vypálen a dnes na jeho míst� stojí malá kapli�ka se zvoni�kou. V obci 
Slatina byla již od po�átku 18. století židovská �tvr�, v 18. století zde byla postavena d�ev�ná 
synagoga. Ta byla zbo�ená po roce 1850 a záhy nahrazena novou zd�nou stavbou. Poblíž obce 
leží židovský h�bitov z 18. století, poslední poh�eb se zde konal roku 1937. Dochovalo se asi 
170 v�tšinou barokních a klasicistních náhrobk�. Poz�statky židovského gheta, synagoga a 
h�bitov tvo�í díky svému rozsahu ojedin�lý komplex židovského osídlení.  
 
Svéradice 
V druhé polovin� 16. století byla ve Svéradicích postavena tvrz. Dnes na jejím míst� stojí 
špýchar. V obci se dochovala �ada objekt� lidové architektury a na návsi stojí barokní 
kapli�ka zasv�cená sv. Ann� z roku 1834. Západn� od obce stojí na vršku kaple sv. 
Bartolom�je z druhé poloviny 16. století.  
 
Velké Hyd�ice 
Mezi Horaž�ovicemi a Velkými Hyd�icemi se rozkládá hora Práche�. Památná krajina s 
osam�lým kostelíkem s h�bitovem v tiché samot� a ruinami kdysi královského hradu, 
definitivn� opušt�ného po roce 1500. V první polovin� 11. století stál na ho�e Práche� hrad 
stejného jména i starší kostelík sv. Klimenta - podle legendy devátý k�es�anský kostelík v 
�echách vysv�cený samotným Metod�jem. Hora Práche� dala jméno nejen hradu, ale i 
celému kraji a tento název - kraj Práche�ský nebo jen Práche�sko - se udržel až do dnešní 
doby. V roce 1953 byla na Práchni na ploše p�es 27 ha vyhlášena p�írodní rezervace.  
 
Ve Velkých Hyd�ic stojí �ada usedlostí z první poloviny 19. století se štíty a branami v 
klasicistním stylu a kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1813. Po houpacím most� p�es 
Otavu, poškozeném p�i povodních v roce 2002, se dalo p�ejít do Malých Hyd�ic.  
 
Velký Bor 
Výraznou dominantu obce tvo�í p�vodn� románský kostel sv. Jana K�titele z poloviny 13. 
století, pozd�ji kolem roku 1300 p�estav�ný v rané gotice a barokn� upravený kolem roku 
1836. V obci se dochovalo také n�kolik objekt� vesnické lidové architektury. 
 
Kasejovice 
Dominantou vsi je ran� gotický kostel svatého Jakuba, vystav�ný koncem 13. století. Kolem 
roku 1750 byl chrám barokn� upravován. Na nám�stí stojí renesan�ní radnice s v�ží, 
dostav�ná v roce 1694. Po n�kolika požárech byla v roce 1868 p�estav�na do sou�asné 
podoby.  
 
Silnou židovskou menšinu, tém�� vyhlazenou za druhé sv�tové války, dokládá existence 
synagogy. Vznikla v období pozdního baroka ve druhé polovin� 18. století. Dnes je zde 
muzeum, kde se nalézá ohromné množství historicky cenných p�edm�t�, upomínajících na 
vše podstatné a významné, co se kdy v Kasejovicích d�lo, v�etn� památek na rozsáhlé d�ív�jší 
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židovské osídlení m�ste�ka. Památkou na židovskou komunitu je je také stranou obce ležící 
židovský h�bitov založený roku 1669 s dochovanými náhrobky. 
 
 
Asi 2 km severozápadn� od m�ste�ka stojí nad lé�ivým pramenem barokní kaple svatého 
Vojt�cha z roku 1760, u níž byly v 19. století také malé lázn�.  
 
Plánicko 
 
Plánice 
Na objednávku jednoho Adolfa Branalda, vyprojektoval na po�átku 18. století K. I. 
Dientzenhofer poutní kostel Narození P. Marie a v letech 1717 - 1726 ho vystav�l v osad� 
Nicov, ležící necelé 2 km východn� od Plánice. V její blízkosti je studánka s radioaktivní 
vodou op�edená pov�stmi o mnoha zázra�ných uzdraveních. Za kostelem se nachází barokní 
márnice a h�bitov. P�ed kostelem stojí památná více než 400 let stará chrán�ná lípa, jejíž stá�í 
je v�tší než stá�í kostela.  
 
Architektonicko-historickou zajímavostí je i plánický farní d�kanský kostel sv. Blažeje 
rovn�ž barokní, ale gotického p�vodu a mariánský sloup zakon�ený korintskou hlavicí se 
sousoším nejsv�t�jší trojice z po�átku 18. století, stojící ve východní �ásti plánického nám�stí. 
Na míst� bývalé tvrze v Plánici  stojí ran� barokní zámek ze 17. století.  
 
Zavlekov 
Na za�átku obce ve sm�ru od Klatov jsou po levé stran� na skále zbytky tvrze ze 14. století. 
Nová tvrz byla postavena ve druhé polovin� 16. století uprost�ed vsi. Tvrz byla p�estav�na 
na špýchar. V roce 1856 ji obnovil a upravil v romantickém stylu hrab� Ludvík Taaffe. 
V Zavlekov� stojí barokní kostel Nejsvat�jší Trojice z roku 1773. 
 
Zborovy 
Kostelík svatého Jana K�titele, p�vodn� románská rotunda pochází z doby kolem poloviny 
13. století. Barokní podoba byla kostelíku dána p�i úpravách provád�ných v 17. - 18. století.  
 
Nehodív 
Zajímavá je velmi modern� pojatá malá svaty�ka sv. Jana Nepomuckého, postavená na míst� 
bývalé barokní kapli�ky, v�ky sešlé a zchátralé.  V okolních vsích se nachází celá �ada 
lidových kaplí, Božích muk nebo prostých k�íž�, nap�.  kaple sv. Anny a Boží muka v 
Štipoklasech, sv. Václava v Poho�í, dále nap�.  v Polánce, Mil�icích, Koz�ín� atd.  
 
Nalžovské Hory 
P�vodn� zde stávaly dv� vsi - Nalžovy a St�íbrné Hory. V roce 1951 byly ob� obce slou�eny 
a daly tak vzniknout Nalžovským Horám. Uprost�ed parku v bývalých Nalžovech stojí 
barokní zámek, postavený v první polovin� 17. století. V 19. století prob�hla rozsáhlá 
rekonstrukce zámku a p�ilehlý barokní park byl upraven na anglický.V �ásti bývalých 
St�íbrných Hor byl po�átkem 18. století postaven barokní kostel svaté Kate�iny. 
 
Mlýnské Struhadlo 
Na návsi stojí  barokní kapli�ka, dominanta návsi.  
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Habartice 
Na první pohled v Habarticích zaujme gotický kostelík sv. Petra a Pavla, dominující této vsi.  
V lese u Habartic lze nalézt zbytky bývalé habartické tvrze.   
 
 
Obytce 
V obci je barokní zámek z 18. století, stojící na míst� p�vodní zemanské tvrze. Stavba 
p�estala být koncem 20. století využívána a za�ala chátrat.  
 
Mešní kaple sv. Barbory nad vsí pochází ze 17. století.  
 
Klatovy 
 
Jezuitský kostel Po�etí Panny Marie a sv. Ignáce 
Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité. Roku 1656 byly položeny základy jezuitského 
chrámu, staviteli byli Dominik Ursini a Carlo Lurago. T�i portály v �ele kostela jsou dílem 
Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel n�kolikrát vyho�el, do sou�asné podoby byl opraven po 
požáru v roce 1810.  
 
Na spáleništi 12 dom� pod �ernou v�ží byla v letech 1675 - 1679 a 1689 - 1717 postavena 
jezuitská kolej. Po zrušení �ádu v roce 1773 byla kolej p�em�n�na na kasárna. V sou�asné 
dob� budova slouží k obchodním ú�el�m, sídlí zde i obchodní d�m, sídlí zde i m�stská 
knihovna. 
 
Katakomby 
V prostoru pod jezuitským kostelem byly ukládány rakve s t�ly �ádových brat�í a šlechtických 
p�íznivc�. Jejich t�la se vlivem klimatických podmínek prom�nila ve vyschlé mumie. Dnes je 
zde tedy k vid�ní kolem �ty�iceti mumifikovaných t�l v rakvích se sklen�nými víky. 
 
Radnice  
Byla stav�na v letech 1557 - 1559 mistrem Anto�em (stejn� jako �erná v�ž). V prvním pat�e 
byla soudní sí� a vstup do mu�írny v prvním pat�e �erné v�že. 
 
�erná v�ž 
P�tipatrová v�ž je vysoká 71 metr� byla postavena v letech 1547 - 1555 mistrem Ano�em za 
ú�elem signalizace nebezpe�í. Vlivem mnoha požár� získala v�ž tmavo�erné zbarvení, proto 
dostala název �erná v�ž. V roce 1855 byla v�ž osazena hodinami, které zhotovil klatovský 
mechanik Jan Bošek.  
 
Bílá v�ž 
Byla zbudována po požáru v roce 1689 na míst� p�vodn� dvoupatrové zvonice v sousedství 
d�kanského kostela. Bílá v�ž tvo�ila vstupní bránu na h�bitov, který byl d�íve kolem 
d�kanského kostela.  
 
M�stský farní kostel – d�kanský kostel, arcid�kanský kostel Panny Marie 
Byl postaven krátce po založení m�sta, v druhé polovin� 13.století. Kostel byl n�kolikrát 
opravován a tak se do dnes z p�vodní stavby dochovalo jen n�kolik kamenných zlomk�. 
Hlavní lo� s klenbou v pozdn� gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny stavitele 
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Antonína Salnellyna. Po roce 1685 byl na oltá� umíst�n obraz Panny Marie Klatovské, 
spojený se zázrakem Panny Marie, která krev ronila a uzdravovala.  
 
Kostel svatého Vav�ince a dominikánský klášter 
V t�sné blízkosti kostela sv. Vav�ince stával dominikánský klášter, který si ze své p�vodní 
podoby nezachoval do dnešních dob zhola nic. Klášter s kostelem byly postaveny ve 14. 
století, ale vyplen�ny za husitských válek roku 1419.  
 
Klášter byl roku 1786 zrušen a objekt p�edán k užívání gymnáziu. Na gymnáziu studovali 
nap�. Josef Dobrovský, Václav Mat�j Kramerius, Jaroslav Vrchlický, František K�ižík, 
dirigent Václav Talich, Karel Klostermann, léka� Josef Thomayer. 
 
Kostel se využíval jako skladišt�, v roce 1866 byl chrám obnoven.  
 
Barokní lékárna U Bílého jednorožce 
V roce 1639 získal d�m �p. 149 lékárník Tobiáš Stilling. Lékárna se stala pozd�ji jezuitskou. 
Její název pochází od bílého rohu mo�ského narvala, pov�šeného uvnit� nad vchodem. Ve 
st�edov�ku byl považován za roh jednorožce (odtud i název lékárny). Pozornost pat�í i 
t�ístup�ové lékárenské peci, která je ojedin�lá v celé Evrop�.  
 
Za�ízení lékárny pochází z roku 1773. Provoz lékárny se udržel až do roku 1966, poté byl 
interiér upraven jako lékárnické muzeum, které je celoro�n� p�ístupno ve�ejnosti.  
 
Kostel sv. Martina na H�rce 
Postaven na po�átku 13. století na západním svahu kopce H�rka jako farní kostel obce 
Be�ovy. Tehdy byl gotický a hrazený (zbytky hrazení a p�íkopu jsou na západní a severní 
stran�). V letech 1735 - 1748 byl p�estav�n v jednoduchém barokním slohu. 
 
Kostelík sv. Anny na H�rce 
Byl postaven na míst� hlídkové v�že v letech 1712 až 1725. Za císa�e Josefa II. byl zrušen a 
ponechán svému osudu. Z�ícenina byla kolem roku 1900 upravena na rozhlednu, ve zbytcích 
obvodového zdiva funguje v letních m�sících zahradní restaurace. 
 
Kaple Panny Marie Klatovské - Chaloupka  
Byla postavena v roce 1696 na míst� chalupy v níž žili manželé Hirsperkovi a p�echovávali 
tam obraz Panny Marie, která se stala zdrojem zázraku v roce 1685. Pozd�ji byl p�i kapli 
postaven špitál. 
 
H�bitovní kostel sv. Michala  
Jediný dochovaný z p�vodn� t�í kostelík� v prostorách m�stského h�bitova. Na návrší nad 
slovanskou vsí Klatova byl kolem roku 1200 postaven kostelík sv. Ji�í ve form� 
novorománské rotundy. V druhé polovin� 13. století byl p�istav�n kostelík sv. Jakuba. V roce 
1380 byl poblíž postaven kostel sv. Michala, barokní lo� byla p�istav�na v letech 1736 - 
1740. 
V roce 1784 došlo p�i bou�ce k explozi st�elného prachu skladovaného v krypt� kostela sv. 
Ji�í, proto je kostel sv. Michala jediným dochovaným kostelíkem. 
 
Synagoga a židovský h�bitov 
Až do poloviny 19. století m�sto praktikovalo r�zná protižidovská opat�ení a proto zde byla 
židovská komunita velmi malá. Židovští obyvatelé se za�ali v Klatovech usazovat od druhé 
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poloviny 19. století v souvislosti s josefínskými reformami a rozvojem pr�myslu. V roce 1871 
byl za m�stským h�bitovem založen židovský h�bitov. Synagoga byla postavena v roce 1876 a 
sestávala se z modlitebny a školních místností. Po 2 sv�tové válce byla synagóga p�estav�na a 
nesloužila již ke svému p�vodnímu ú�elu. 
 
M��ínsko 
 
M��ín 
M��ínský kostel sv. Mikuláše biskupa se poprvé p�ipomíná roku 1352. Roku 1777 byl 
barokn� p�estav�n plze�ským stavitelem Antonínem Barthem.  
 
M��ínský zámek nechal postavit kolem roku 1580  tehdejší majitel hradu Švihova Heralt 
Kavka 	í�anský. K zámku p�iléhá park v anglickém stylu, z�ízený kolem rybníka zvaného 
“Ra�ák“. Park byl v roce 1972 nemysln� vykácen a z rybníka zbudováno koupališt�. Zámek 
je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. 
 
Kolem M��ína je roztroušena celá �ada dalších malých lidových kapli�ek, k�íž�, božích muk a 
v obcích zachovaných lidových staveb. 
 
P�edslav 
V P�edslavi stojí gotický kostel sv. Jakuba.   
 
Petrovice u M��ína 
V gotickém kostelíku zasv�ceném sv. Vojt�chu je u bo�ní zdi obraz sv�tc�v s kamenným 
sedátkem, na n�mž sv. Vojt�ch údajn� odpo�íval.  Nedaleko od Petrovic se v lese nachází 
Palackého kámen, místo, kde promluvil František Palacký.  Kámen je ozna�en pam�tní 
deskou. Zhruba jeden kilometr od kamene u myslivny jsou poz�statky svatováclavské kaple.  
Kdysi zde byly lázni�ky, které k lé�ebným proces�m používaly vodu z pramene vyv�rajícího 
u kapli�ky. Nemohly však pozd�ji konkurovat nedalekým lázním v Letinech a zcela zanikly 
po požáru láze�ské budovy.  
 
Kbel 
Areál kostela Všech Svatých v obci Kbel se sestává z budovy kostela, h�bitova a zbytku 
ohradní kamenné zdi. P�vodní gotický kostel z 1. pol. 14. stol. byl v letech 1860-1861 
p�estav�n v novogotickém slohu.  
 
B�le� 
 
Bi�kov 
P�i hlavní silnici mezi bývalými statky se nachází jediná kulturní památka v obci – barokní 
kaple z poloviny 18. století.  
 
Chudenice 
V roce 1996 bylo Chudenicko vyhlášeno krajinnou památkovou zónou. Starý zámek je 
vystav�ný z p�vodní gotické tvrze, ve které je expozice v�nována rodu �ernín�, Josefu 
Dobrovskému a Jaroslavu Kvapilovi. Na konci 18. stolení byl zámek p�estav�n do pozdn� 
barokní podoby.  
 
Kostel sv. Jana K�titele je významná památka se starými malbami. Um�lecky i historicky 
nejcenn�jší je archa na hlavním oltá�i, kterou v roce 1505 vytvo�il mistr chudenického oltá�e.  
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Na vrcholu Ž�ár 1,5 km jihozápadn� od Chudenic se ty�í rozhledna Bolfánek. Rozhledna 
byla p�estav�na z v�že bývalého poutního kostela sv. Wolfganga.  
 
Empírový zámek Lázn� z poloviny 19. stolení stojí na míst� p�vodních lázní, který nyní 
slouží jako hotel. Zámek je spjat s pobytem Josefa Dobrovského, Františka Palackého, 
Ladislava �elakovského, Jana Erazima Vocela a jiných význa�ných p�edstavitel� �eské v�dy 
a kultury 19. století. V okolí zámku se rozprostírá park, který byl založen v romantickém 
stylu.  
 
Americká zahrada je národní p�írodní památka. Nachází se necelý kilometr severozápadn� od 
zámku Láze�.  
 
�ervené Po�í�í 
V �erveném Po�í�í stojí renesan�ní zámek postavený roku 1611 na míst� starší tvrze ze 
14. století. V roce 1713 byla u zámku vystav�na kaple Srdce Pán� v renesan�ním slohu. Další 
zajímavostí  v �erveném Po�í�í je socha sv. Jana Nepomuckého.  
 
Dolany 
Dominantou obce ležící v údolí Úhlavy je kostel sv. Petra a Pavla. Gotická stavba byla 
koncem 18. století zbo�ena a znovu vystav�na v barokním slohu. Vysoko nad �ekou Úhlavou 
na vysokém ostrohu se nachází z�ícenina hradu Komošín ze 14. stolení, který kdysi st�ežil 
vedlejší zemskou stezku z Bavorska ke hradu Švihov a dále na Plze�sko.  
 
Chocomyšl 
Uprost�ed obce se nachází nov� rekonstruovaná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1708. 
Na b�ehu rozlehlého rybníka stojí selská tvrz. P�vodní gotická tvrz byla v 18. století 
p�estav�na na lovecký zámek.  
  
Ježovy 
Na návsi stojí barokní kaple sv. Jana Nepomuckého a opodál zámek,  p�vodn� gotická tvrz 
založená v 15. století a p�estav�ná renesan�n� a barokn� v 17. a 18. století.  
 
Dominantou obce je záme�ek ze 17. století, který byl v druhé polovin� 20. století opraven 
z ruiny na p�íjemn� za�ízenou restauraci. Ve st�edov�ku zde stávala tvrz. 
 
Kani�ky 
Na návsi obce stojí kaple Panny Marie z 19 století.  
 
K�enice 
Z�ejm� ve 13. století zde vznikla gotická tvrz. Z p�vodního vybavení tvrze se do dnešní doby 
krom� obvodového zdiva ješt� dochovaly poz�statky renesan�ní sgrafitové výzdoby.  
 
Meziho�í 
Má jméno díky své poloze mezi dv�ma vrchy – B�le� (na jeho vrcholku p�írodní rezervace – 
samotnému vrcholku se lidov� �íká Triangl) a Tuhoš� (na jeho vrcholku se nachází 
p�edhistorické hradišt� se spe�enými valy). Na návsi se v roce 1849 postavila kapli�ka P. 
Marie. V obci je také kapli�ka sv. Václava z roku 1775. 
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Pole� 
Obci dominuje gotický kostel Všech svatých ze 14. století. Na oltá�i je kopie obrazu P. Marie 
s Ježíškem z dílny Lucase Cranacha. Celé historické centrum obce je vyhlášeno vesnickou 
památkovou zónou.  
 
2 km severozápadn� od Polen� se nachází z�ícenina ran� gotického hradu Pušperk z roku 
1266. Dochovalo se jen n�kolik málo zdí, p�íkopy a valy. 
 
Švihov 
Nejvýznamn�jší památkou m�sta Švihov je gotický vodní hrad.Na míst� hradu stávala 
p�vodn� vodní tvrz ze 14. stol. Koncem 15. a za�átkem 16. stol. zde nechal P�ta Švihovský z 
Rýzmberka založit nový hrad s dokonalým pevnostním systémem. Stavba probíhala za ú�asti 
významného stavitele Benedikta Rejta (jeden ze stavitel� Pražského hradu).  
 
V obci stojí za zmínku ješt� kostel sv. Václava barokn� upravovaný v 18. století, novogotická 
radnice, h�bitovní kostel sv. Jiljí a židovský h�bitov z 1. poloviny 17. století.  
 
Ún�jovice 
V obci se nachází kaple Jana Nepomuckého z roku 1868, postavená v barokním stylu. 
 
V�eskovice 
Nejvýznamn�jší památkou obce je kostel sv. Jana K�titele z 13. století. 
 
Všepadly 
Mezi památky pat�í šestiboká kaple sv. Václava z roku 1775. Na návrší pod lipami u obce pak 
stojí obdélná kaple Panny Marie z 19. století.. 
 
Kdy�sko 
 
Kdyn� 
 
Kostel sv. Mikuláše 
Kostel sv. Mikuláše je nejvýznamn�jší památkou Kdyn�. Nejstarší zprávy pocházejí ze 2. 
poloviny 14. století. V r. 1734 byla v�ž zvýšena a opat�ena novým krovem s cibulovitou bání, 
která tvo�í dodnes charakteristickou siluetu Kdyn�. Hlavní oltá�, který je patrn� prací F. 
Ringelhahna, nese obraz sv. Mikuláše od I. Raaba. 
 
V blízkosti kostela sv. Mikuláše stával ješt� kostel sv. Petra a Pavla, zmi�ovaný od 14. do 17. 
století. V polovin� 17. století je kostel sv. Petra a Pavla p�ipomínán jako pustý. Dnes po n�m 
nejsou stopy. 
 
Kaple v Kostelní ulici 
Pod kdy�ským kostelem stojí kaple, v níž byla donedávna uchovávána d�ev�ná pieta z konce 
14. století.  
 
V téže ulici, nedaleko školy, se nachází další kaple z 2. poloviny 18. století, obsahující 
d�ev�nou sochu sv. J. Nepomuckého v nadživotní velikosti.  
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Synagoga 
Jedná se o objekt bývalé židovské synagogy ve Kdyni, která je údajn� 3. nejzachovalejší v 
Západních �echách. Postavena byla v letech 1862 – 1863 v neorománském slohu poblíž 
nám�stí. Druhou sv�tovou válku p�ežila synagoga celkem bez úhony. Ministerstvo kultury 
�R ji prohlásilo za národní kulturní památku.  
 
V budov� synagogy je v sou�asné dob� umíst�no malé muzeum dokumentující historii m�sta 
Kdyn�. Sou�ástí stavby je dnes též Informa�ní centrum m�sta Kdyn�.  
 
Z�ícenina hradu Rýzmberk 
Hrad Rýzmberk byl založen na vysokém kopci u Kdyn� ve 2. polovin� 13. století. Podle 
n�kterých pramen� byl hrad založen na p�ání P�emysla Otakara II., aby spolu s Domažlicemi 
st�ežil zemskou stezku, vedoucí p�es Všerubský pr�smyk do bavorského 	ezna. V r. 1655 byl 
Rýzmberk zbourán.  
 
Sou�asná expozice nabízí areál z�íceniny se zbytky hradních staveb, vyhlídkovou v�ž, hradní 
sklepení a hradní divadlo. 
 
Každoro�n� je v hradním amfiteátru vybudovaném v letech 1935 – 36 po�ádán tzv. 
Rýzmberský hradní guláš – festival folkové, country a trampské písn�. V letních m�sících je 
rovn�ž otev�ena rozhledna a otev�ena hosp�dka na t�etím hradním nádvo�í. 
 
Nový Herštejn 
K nejlépe dochovaným z�íceninám jihozápadních �ech náleží hrad Nový Herštejn založený 
na vrcholu vzdáleném 3 km od Kdyn�. Za stavebníka hradu m�žeme s velkou 
pravd�podobností považovat Buška II. z Velhartic, který byl synem známého spole�níka krále 
Karla IV., Buška I. z Velhartic. Roku 1475 byl hrad dobyt Bavory a zbo�en. 
 
Z opevn�ného gotického hradu se zachovalo jen zdivo mohutné obytné v�že, trosky hradeb a 
prohlubn� po sklepích. Hradní z�ícenina je nejp�sobiv�jší na podzim, kdy je obklopena 
zlatožlutými korunami staletých buk� a dub�. Již od r. 1933 je návrší s hradem vyhlášeno 
státní p�írodní rezervací.  
 
Rozhledna Koráb 
Svojí nadmo�skou výškou (773 m) náleží vrch Koráb k nejvyšším vrchol�m Chudenické 
vrchoviny. V roce 1938 se poda�ilo na vrcholu Korábu vystav�t a zp�ístupnit d�ev�nou 
rozhlednu s malou chatou. Na  konci 80. let byla staré rozhledna odstran�na. V r. 1992 byla 
dokon�ena nová rozhledna. 
 
Brní�ov 
Na návsi stoji obdélná kaple svatého Martina z roku 1853 . 
 
�erníkov 
V historicky nejvýznamn�jší �asti �erníkova, Slavníkovicích, stojí empírový kostelík sv. 
Josefa a patrový srub chrán�ný jako významná památka lidové architektury.  
  
Libkov 
Poblíž Libkova je návrší s kaplí sv. Markéty. Dnes je návrší porostlé jen nízkým lesem a 
otevírá se odtud pohled na Kdy�sko i sousední Klatovsko.  
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Lou�im 
Nejstarší historickou památkou vsi je nov� opravený kostel Narození panny Marie ze 14. 
století. Kostel je spjat s legendou o zázra�né sošce Panny Marie Lou�imské p�enesené na 
po�átku husitských válek (údajn� roku 1419) do bavorských Nových Kostel�. V roce 1990 
byly obnoveny každoro�ní pouti. V listopadu, dob� blízké výro�nímu dni p�enesení sošky, 
p�ijížd�jí n�me�tí poutníci do Lou�imy. P�ed kostelem pod lipami stojí socha sv. Jana 
Nepomuckeho. Odtud se otevírá nádherný pohled na panorama Šumavy. 
 
Asi 1 km severovýchodn� od obce leží v lese židovsky h�bitov založený kolem roku 1720 s 
�adou historických náhrobk�. 
 
N�m�ice 
Na k�ižovatce uprost�ed vsi stojí drobná soška sv. Jana Nepomuckého. V její blízkosti stojí 
n�kolik chalup, které jsou posledními zbytky zdejší lidové architektury. 
 
Nová Ves 
Ve st�edu návsi stojí �tvercová kapli�ka.  
 
Pocinovice 
Dominantu vsi tvo�í kostel sv. Anny, který byl v letech 1805 - 1806 vystaven na míst� starší 
kaple. Staré jadro obce bylo pro svoji památkovou hodnotu vyhlášeno památkovou zónou. 
 
Významným poutním místem bývala Dobrá Voda u Pocinovic, jejíž tradice má své ko�eny již 
v 17. století. Sou�asná kaple vzdálená asi 1 km od Pocinovic byla vystav�na v letech 1782 - -
1783. Druha menší kaple stoji p�ímo nad pramenem, jemuž byla p�isuzovaná zázra�ná moc. 
 
Spá�ov 
Obec je soust�ed�ná kolem malé návsi, na níž stojí kaple sv. Martina z 18. století, u níž se v 
dob� pouti konají tradi�ní mše.  
 
Úbo� 
Významnou dominantu obce tvo�í kostel sv. Mikuláše, založený již ve 13. století. Na zahrad� 
fary vystav�né proti kostelu jsou zachovány zbytky st�edov�kého tvrzišt� ze 13. století. Asi 2 
km severn� od vsi se vypínají z�ícenina hradu Net�eb ze 14. století, z n�hož se zachovaly 
zbytky v�že.  
 
Všeruby 
Na nejvyšším míst� m�ste�ka se zvedá barokní kostel sv. Archand�la Michaela, jehož stavba 
byla výrazn� opravená v 90. letech 20. století. U kostela je památník, p�ipomínající zdejší 
pobyt Boženy N�mcové v létech 1845 - 1847.  
 
Do Všerubského pr�smyku je kladena známá bitva svedená v roce 1040 mezi vít�zným 
�eským knížetem B�etislavem I. a n�meckým císa�em Jind�ichem III. Na míst� údajného 
bojišt�, v obci Br�dek, byl patrn� ve 13. století postaven gotický kostelík, který zanikl v 15. 
století. Na jeho míst� pak byla postavena barokní kaple, vysv�cená r. 1671. Z r. 1890 pochází 
hlavní oltá� s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga. Z barokního vybavení svatyn� 
p�ežívá pouze d�ev�ná kruchta zdobená malovanými postavami sv�tc�.  
 
K dominantám Všerubského pr�smyku náleží vrch Tannaberk s poutním barokním kostelem 
sv. Anny. Kostel byl postaven Markem Ant. Gilmettim z Klatov. Základní obnova kostela se 
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uskute�nila až v létech 1978 – 79. Generální opravy fasád interiér� a pokrytí st�echy 
m�d�ným plechem však prob�hly až v letech 1992 – 95. Po r. 1990 byly rovn�ž obnoveny 
anenské pout�, které se konají vždy v ned�li po 26.7. na Svatou Annu. 
 
 
Chodská Lhota 
Zástavba Chodské Lhoty je soust�ed�ná kolem rozlehlé obdélné návsi, z jejíhož st�edu 
vystupuje rozm�rná neogotická kaple sv. Václava vystav�ná koncem 19. století. 
 
Kout na Šumav� 
Nejstarší památkou obce je bývalá renesan�ní tvrz, která je nyní sídlem obecního ú�adu. V její 
blízkosti se ty�í kostel sv. Ji�í vybudovaný na bývalých pivovarských sklepích. P�vodn� zde 
stávala pouze kaple založená roku 1704, která byla pozd�ji rozší�ená. Na severním okraji obce 
stojí stadionský záme�ek využívaný dnes jako škola v p�írod�. 
 
K pozoruhodným míst�m položeným v blízkosti Kouta pat�í gloriet Klobouk. Ten podle 
pov�sti upomíná na kardinála Cesariniho, který zde p�i út�ku z bitvy u Domažlic v roce 1431 
údajn� ztratil sv�j klobouk.  
 
Všepadly 
Na malé návsi stojí kapli�ka sv. Václava z roku 1775. Na návrší jihozápadn� od vsi je 
vybudována kapli�ka Panny Marie. Donedávna obsahovala ran� barokní sochu všepadelské 
madony. Asi 2 m vysoká socha pocházela z dnes již zbo�eného kostela sv. Václava v Úbo�i. 
Dnes je uložená na bezpe�ném míst� ve vsi. 
 
Úsilov 
Úsilovská tvrz, která náleží k nejzachovalejším stavbám svého druhu na Domažlicku. K 
nejstaršímu obdélnému stavení ze 14. století se p�ipojují další pozdn� gotické a renesan�ní 
stavby. 
 
Kolove� 
V Kolov�i stojí Kostel Panny Marie ze 14. století. Ke Kolov�i rovn�ž pat�í pov�st o 
zázra�ném mlýnu, který p�emílal staré báby na mladá d�v�ata, která vznikla pravd�podobn� 
již na po�átku 19.století. Tento zvyk se jako lidová zábava udržel v Kolov�i dodnes. 
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Rozhledny 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

2 

7 

Technické 
památky 

3 

1 

1 

0 

7 

5 

2 

19 

Tvrzi 

3 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

13 

Z�íceniny 

1 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

7 

Zámky 

5 

0 

4 

1 

12 

1 

3 

26 

Hrady 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

3 

Židovské 
h�bitovy 

1 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

5 

Synagogy 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

0 

4 

Fary 

3 

3 

1 

3 

5 

5 

0 

20 

Kláštery 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

Kaple 

12 

7 

11 

3 

10 

20 

6 

69 

Kostely 

6 

11 

8 

6 

12 

10 

8 

61 

Tab. �. 9: Historické a kulturní památky 

 

B�le� 

Kdy�sko 

Plánicko 

M��ínsko 

St�ední 
Pošumaví 

Práche�sko 

Klatovy 

celkem 
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2.2 Muzea 
 
Seznam muzeí v regionu dokumentuje následující tabulka. 
 
Tab. �. 10: Muzea v regionu 
 
Obec Muzeum Zam��ení expozice 

„Jak se žilo na Šumav�“ 

náboženství a kultura židovských obyvatel žijících         
v západo�eském p�íhrani�í 

Dobrá Voda Muzeum Dr. Šimona Adlera 

informace o historii Hartmanic 
Horaž�ovice M�stské muzeum historie Horaž�ovic 

Horaž�ovice Rosenauer�v mlýn – muzeum 
mlyná�ství mlyná�ství 

skanzen lidové architektury 
Chanovice Expozice lidové architektury 

a expozice �emesel zem�d�lské ná�adí a hra�ky 

historie rodu �ernín� 

expozice Josefa Dobrovského a doby Národního 
obrození 

expozice Jaroslava Kvapila s jeho rodnou síní 

Chudenice Muzeum Josefa Dobrovského 

p�íroda a historie Chudenicka 
p�ádelnictví a tkalcovství 

Kdyn� Muzeum historie a 
p�ádelnictví historie Kdyn� 

Klatovy Vlastiv�dné muzeum 
Dr.Hostaše historie Klatovska 

Klatovy Galerie U Bílého jednorožce sou�asné výtvarného um�ní 

historie tradi�ních �emesel a zem�d�lství, keramická 
dílna Kolove� Muzeum techniky a �emesel 
mlýn na p�emílání starých bab na mladá d�v�ata 

Oselce Pivovarské muzeum historie oseleckého pivovaru 

Plánice Muzeum Františka K�ižíka život Františka K�ižíka, jeho objevy 

Svéradice Expozice venkovského ná�adí 
a ná�iní 

venkovské ná�adí a ná�iní, které se používalo na 
p�elomu p�edminulého a minulého století 

Velhartice Ková�ské muzeum ková�ská expozice s fungující dílnou 

Kasejovice Muzeum v bývalé židovské 
synagoze 

tradi�ní kasejovická �emesla a zajímavé sbírky 
místního rodáka Václava Mentbergera. 

 
	ada dalších muzeí se nachází na Šumav�, a to jak na �eské (nap�. Muzeum Šumavy v Sušici, 
Muzeum hornictví v Horách Matky Boží, Sklá�ské muzeum v Leno�e), tak i na n�mecké 
(nap�. Muzeum lesa ve Zwieselu, Poutní muzeum v Neukirchenu b. Hl. Blut) stran� hranic, a 
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na Chodsku (nap�. Muzeum Jind�icha Jind�icha v Domažlicích, Muzeum Jind�icha Šimona 
Baara v Klen�í pod �erchovem, Kozin�v statek v Újezd� u Domažlic).  
 
V Zavlekov� se p�ipravuje otev�ení muzea kamenictví. Expozice kamenického muzea by 
m�la vzniknout v p�ízemí a v prvním pat�e bývalé sýpky. Expozici budou tvo�it p�edevším 
panely s fotografiemi a texty o historii kamenictví v regionu Zavlekovska.  
 
Ve Kdyni se plánuje otev�ení muzea p�íhrani�í. Expozice bude  mapovat  historii a sou�asnost 
�esko-n�meckých vztah� 
 

2.3 P�íroda 
 
Zájmy ochrany p�írody v území jsou uplat�ovány v CHKO Šumava (2 860ha) a v Národním 
parku Šumava (1 610ha), který zasahuje na území Hartmanicka. Jedná se o malou �ást území. 
Na území se nachází 4 p�írodní parky Plánický h�eben, Plánický h�eben - Kákov, Bud�ticko a 
Kochánov . 
 
V rámci programu Natura 2000 je na území, nepo�ítáme-li území CHKO a NP Šumava, 
vyhlašováno osm evropsky významných lokalit (Ma�ovický rybník, Smržovice, T�ebýcinka u 
Bezd�kova, Dolany a P�edslav – kostel, Ostružná, Rabí, Bojanovice), jejich vým�ry jsou 
zanedbatelné (nejv�tší Ostružná 20 ha). Z hlediska maloplošné ochrany p�írody jsou zde 2 
národní p�írodní památky (Americká zahrada, Pastvišt� u Fín�), 10 p�írodních památek 
(Bejkovna, Dolejší drahy, Hora, Chudenická bažantnice, Loreta, Loupensko, N�mecká hora, 
Orlovická hora, Stará Úhlava, Tupadelské skály, Velký kámen) a 11 p�írodních rezervací 
(B�le�, B�lýšov, Borek u Velhartic, Herštýn, Jelení vrch, Jezvinec, Lu�áky, Net�eb, Práce�, 
Zbynické rybníky) o celkové rozloze 177 ha, dále mnoho státem chrán�ných památných 
strom�. 
 
Památková pé�e na daném území je uskute��ována prost�ednictvím vesnických památkových 
zón B�ežany, Hradešice, Ost�etice, Pole�, Pocinovice, Velké Hyd�ice; krajinné památkové 
zóny Chudenicko; m�stských památkových zón Horaž�ovice, Klatovy, Velhartice a Rabí. 
Nachází se zde národní kulturní památka hrad Švihov – nejv�tší vodní hrad v �R, NKP hrad 
Velhartice, NKP z�ícenina hradu Rabí a mnoha nemovitých kulturních památek. 
 
Tab. �. 11: Chrán�ná území 
 
P�írodní parky 4 
Národní p�írodní památka 2 
P�írodní památka 11 
P�írodní rezervace 11 
  
P�írodní park Bud�ticko  
P�írodní park Bud�ticko s celkovou vým�rou 44 km2 byl vyhlášen v roce 1994. Území parku 
se rozkládá mezi m�stem Sušice, obcemi Žichovice, Bojanovice, Vlkonice, Ot�šín, �ejkovy, 
Zbynice a Hrádek u Sušice. Vápencové vrchy dávají krajin� charakteristický ráz a vyskytuje 
se na nich �ada druh� vzácných a zákonem chrán�ných rostlin. Nejcenn�jšími lokalitami jsou 
vrchy �epi�ná a Chanovec. 
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P�írodní park Kochánov  
Do katastru obcí Hlav�ovice a Petrovice zasahuje P�írodní park Kochánov o celkové rozloze 
81 km2. Byl vyhlášen roku 1994. Na b�ezích vodních tok� protékajících parkem jsou rozsáhlá 
sejpová pole skrytá v�tšinou lesním porostem s �adou chrán�ných rostlin a živo�ich�. 
 
P�írodní park Plánický h�eben - Kákov  
P�írodní park tvo�í lesnatá krajina Kákova na p�írodn� velmi zachovalém Plánickém h�ebeni. 
Území navazuje na rozsáhlejší p�írodní park Plánický h�eben s nímž tvo�í svérázný jednolitý 
celek. 
 
P�írodní park Plánický h�eben 
Úst�ední �ást Plánické vrchoviny (pramenná oblast �eky Úslavy) propojuje  nadregionálním 
biokoridorem Šumavu s Brdskou vrchovinou. P�evážná �ást p�írodního parku je pokryta lesy, 
p�evážn� smrky.  
 
Tab. �. 12: Maloplošná chrán�ná území   
 
Název Poloha 
Americká zahrada 1,5 km jihozápadn� od obce Chudenice 
Bejkovna Jihozápadn� od Petrovic u M��ína  
B�l� západn� od m�sta Švihov 
B�lýšov u obce Slatina na Chudenicku 
Borek u Velhartic 1 km jihovýchodn� od obce Velhartice 
Dolejší drahy obce Nehodív 
Herštýn 3 km od Kdyn� 
Hora 3 km od Plánice 
Chudenická bažantice 1 km od obce Lu�ice 
Jelení vrch 2 km od obce Habartice 
Jezvinec 2 km jihozápadn� od obce Orlovice 
Loreta 2 km severovýchodn� od obce Týnec u Klatov 
Loupensko mezi obcemi Nezdice a Vl�í u P�eštic 
Lu�áky 3 km od Klatov sm�rem na Nýrsko  
N�mecká hora 2 km od Chodské Lhoty 
Net�eb 1,5 km od obce Kanice na Kdy�sku 
Orlovická hora 9 km od Pocinovic 
Pastvišt� u Fín� asi 1 km severovýchodn� od osady Albrechtice na Sušicku 
Práche� 1,5 km od m�sta Horaž�ovice 
Stará Úhlava u hlavní silnice z Klatov na Plze�  
Tupadelské skály 0,5 km jihovýchodn� od obce Tupadly 
V Morávkách 1 km jihovýchodn� od obce Loužná 
Velký kámen u obce Bližanovy na Plánicku 
Zbynické rybníky údolí pod obcí Zbynice  
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2.4 Turistika 
 
Pro turistiku jsou na daném území vhodné podmínky. V následující tabulce jsou n�které 
z možných výlet�, které mohou turisté uskute�nit. 
 
Tab. �. 13: Tipy na výlet 
 

Trasa Zajímavosti 
délka 
trasy 

(v km) 

Hartmanice – Dobrá Voda – 
Pustina – Stod�lky – Slune�ná – 

Prášily 

Dobrá Voda – Muzeum dr. Šimona Adlera , kostel sv. 
Vintí�e, Pustina - kdysi osada se sklárnou, Stod�lky - do 

roku 1850 byly sídlem nejv�tší královácké rychty 
12 

Kdyn� - Tanaberk - Br�dek - 
Kdyn� 

Kdyn�, poutní kostel sv. Anny na Tanaberku, kostelík 
sv. Václava na Br�dku, 12 

Kdyn� - Koráb- Nový Herštejn - 
Rýzmberk - Kdyn� 

Kdyn�, rozhledna Koráb, z�ícenina hradu Nový 
Hernštejn,  z�ícenina hradu Rýzmberk 20 

Klatovy – Plánice – Nicov - Hna�ov 
– Klatovy 

Klatovy, Plánice, Nicov - poutní chrám Nanebevzetí 
Panny Marie, možnost koupání p�ímo v kempu v 

Hna�ovském rybníku 
33 

Klatovy – Nýrsko – Pajrek – 
Nýrsko – Klatovy Klatovy, Nýrsko, hrad Pajrek 44 

Sušice – Hartmanice - Dobrá Voda 
– Petrovice u Sušice - Sušice 

Sušice, Dobrá Voda – Muzeum dr. Šimona Adlera , 
kostel sv. Vintí�e, Petrovice u Sušice kostel sv. Petra a 

Pavla 
29 

Sušice - Petrovice u Sušice – 
Hlav�ovice – Velhartice - Hory 

Matky Boží - Sušice 

Sušice, Petrovice u Sušice - kostel sv. Petra a Pavla, 
Velhartice - gotický hrad, Hory Matky Boží - nau�ná 

stezka, Muzeum hornictví 
30 

Klatovy – Švihov – Chudenice – 
Klatovy 

Klatovy, Švihov - vodní hrad, Chudenice - zámek 
Láze�, Americká zahrada, rozhledna Bolfánek 37 

Chanovice - Horaž�ovice - 
Chanovice Chanovice, Horaž�ovice  24 

Chanovice - Blatná - Chanovice Chanovice, Blatná - zámek  32 
Chanovice - Kasejovice - Lná�e - 

Chanovice 
Chanovice, Kasejovice - Kostel sv. Jakuba, Lná�e - 

zámek  26 

Chanovice - Kadov - Pole - 
Bezd�kov - Hradišt� - Chanovice 

Chanovice, Kadov - kostel, fara, šlechtická hrobka, 
budova „špitálu“ 17. století, Kadovský Viklan, Pole - 

renesan�ní sídlo, Bezd�kov - gotický kostel, Hradišt� - 
výrobky „naivního um�ní“ vesnického ková�e 

 17 

Chanovice - Slatina - Vrbno - 
Chanovice Chanovice, Slatina - Vrbno - rybníky s kempy  18 

Chanovice - Nezd�ev - 	esanice - 
kotou� - Oselce -  Kváš�ovice - 

Chanovice 

Chanovice, Nezd�ev  - tradi�ní �eská vesnice,  	esanice 
- kostel s kostnicí; Kotou� - barokní kostel s kostnicí, 

Oselce - kopec s kaplí sv. Markéty 666 m n.m., zámek, 
zázra�ný pramen Kloubovka s kaplí v lesích, památné 

stromy, Kváš�ovice  - barokní kostel a farou, Koz�ínský 
rybník 

 26 

Horaž�ovice - Rábí - 
Horaž�ovice Horaž�ovice, hrad Rábí 9 

Horaž�ovice - Sušice - Svatobor - 
Horaž�ovice Horaž�ovice, Sušice, rozhledna na Svatoboru 42 
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2.4.1 P�ší turistika 
 
V území je velmi dobrá sí� zna�ených p�ších turistických tras. Mezi p�ší trasy lze za�adit i 
nau�né stezky vedoucí p�es p�írodn� cenná území, dopln�né zastávkami s vysv�tlujícím 
textem (nap�. na Hartmanicku - Nau�ná stezka pod Hamižnou horou). Územím vede 
Vintí�ova stezka, která je zna�ená na trase dlouhé 150 km z n�meckého Niederaltaichu do 
Blatné. Další stezkou, která se p�ipravuje, je Sklá�ská stezka. Sou�ástí Sklá�ské stezky by 
m�ly být aktivní sklá�ské podniky, památníky v krajin� a muzejní expozice. V oblasti 
St�edního Pošumaví vznikla Farmá�ská stezka, nový produkt venkovské turistiky. Další 
stezkou, která by m�la vést územím, je Svatojakubská stezka, která navázat na zna�enou 
evropskou stezku, která zatím kon�í u hrani�ního p�echodu Všeruby. Stezka by m�la vést p�es 
Kdyni do Klatov a Kasejovic. Stezka bude dále pokra�ovat p�es P�íbram a Karlštejn až do 
Prahy. Dalším druhem p�ších tras jsou v poslední dob� se rozvíjející okružní a místní trasy, 
které dopl�ují nabídku v lokalit�, p�i�emž ale nespojují více turisticky atraktivních míst. 
 
Obr. �. 2: Mapka turistických tras 
 

 
 
Tab. �. 14: P�ehled turistických tras v zájmovém území  
 
�íslo 
trasy Trasa  Délka trasy      

v km 

0245 
Orlovice – Orlovice rozc. – Pod Lišákem – P�ední Fleky, rozc. – Svatá Kate�ina 

– Svatá Kate�ina, rozc. – U Zadních Chalup, rozc. – State�ek pod Ostrým – 
�erné jezero 

32 

0299 Kdyn� Hájovna – Vejp�ahy, rozc. – U k�ížku – Podzám�í – Rýzmberk, z�íc. – 
Pod Škarmanem – Kdyn� Hájovna 7,5 

1411 Chudenice, nám. – Košenice, dv�r 5,5 
1451 Kdyn�, nám. – Kdyn�, rozc. – Branišov – Modlín, rozc. - Vráž 11,5 
3608 Kdyn�, ŽST. – Prapo�išt� – Kout na Šumav� – Rýzmberk, z�íc. - Podzám�í 10,5 
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3619 Modlín, rozc. - Žid. h�bitov, rozc. – Pocinovice – Pocinovice, ŽST. 7 
3641 Pajrek, rozc, - Pajrek, z�íc. – Nýrsko, u mostu 2,6 
3669 Kdyn�, nám. – Kdyn�, rozc. – Nová ves, rozc. 3,5 

3670 Net�eb, z�íc. – Net�eb, rozc. – N�m�ice – Vejp�ahy, rozc. – U sloupku – Pod 
Korábem, rozc. – Koráb, chata – Úsilov - Vílov 15,5 

6629 Pod �epicí, rozc. – Prapo�išt� – Kdyn�, ŽST – Kdyn�, nám. – Podzám�í – 
Net�eb rozc. – Net�eb, z�íc. - Kanice 16,5 

6630 Dob�íkov, ŽST – Branišov – Koráb, chata – U Korábu, rozc. Kdyn�, nám. 7 
6631 Vráž - Pocinovice 605 
6647 Lou�im, ŽST – Žid. H�bitov, rozc. 2 
6700 Pocinovice – Orlovice - Jezvinec 6,5 
0211 Klatovy, nám. – Klatovy, Kozak – Švihov, u ŽST 13 
0213 Plánice, nám. – Kvasetice – Kakov, rozc. 6,5 
0215 Klatovy, nám. – Luby, rozc. U mostu – Loreta – Loreta, háj 5,5 

0216 
Luby, rozc. U mostu – Hejno – Sv. Bartolom�j, rozc. – Sv. Bartolom�j – Javo�í – 
Makov – Velhartice, nám., odb.: Velhartice, nám – hrad; Ostružná, pod hradem – 

Cihelna – Svojšice – Odolenka – Svatobor, chata – Sušice 
32,5 

0217 
Klatovy, nám. – Klatovy, u mostu – Klatovy – H�rka, u trati – Klatovy, lázn� – 
Tajanov – Velký Kou�im; Odb.: H�rka, u trati – H�rka, k výhledu – H�rka , k 

vrcholu 
16 

1421 
Nalžovské Hory, nám. – Ústale� – Kolinec, ŽST – Kolinec, u trati – Ostružná, 
pod hradem – Velhartice, nám. – Nemilkov – Rajský Mlýn, u k�íže – �achrov, 
rozc. – �achrov, BUS …M�stek – Hojsova Stráž – Hamry – State�ek - Ostrý 

37 … 64,3 

1424 Sušice, nám. – Úbo�í Svatoboru – Petrovice – Rovná – Kochánov – Keply – 
Býb. Zh��í – Nová H�rka – Býv. H�rka – Jezero Laka 29 

1426 Klatovy, u ŽST – Klatovy, lázn� – Klatovy – H�rka, u trati – Be�ovy – 
Bezd�kov, ŽST - Vráž 11 

1428 Klostermannova cesta: Hartmanice – Malý Radkov – Velký Radkov – Rejštejn 7,5 
1451 Kdyn�, nám. – Modlín - Vráž 11 
3619 Pocinovice, ŽST – Pocinovice – Libkov – Židovský h�bitov, rozc. - Modlín 7 

3620 Klatovy, u Kozaku, rozc. – Klatovy, BUS – Klatovy, u ŽS a MHD – Klatovy, 
lázn� – Tajanov – Tupadly – Tet�tice, BUS – Tet�tice, rozc. – Vílov – Koráb 22 

3624 
Hartmanice – Hamižná, ochran. Koutek – Peklo – Mochov – Radkov – 

Kochánov – Keply – �achrov, h�bit. – B�ezí – Brtí – Strážov, nám. – Rovná – 
Klenová, hrad – Janovice nad Úhlavou, nám. – Janovice nad Úhlavou 

35,5 

3627 Plánice, nám. – Plánice, rozc. – Hna�ov – Pohodnice – Plichtice – Zavlekov – 
Valcha – Ústale� – Sušice, nám. 26 

3684 Sušice, nám. – Horní Dvorce –Volšovy – Krušec, rozc. - Hartmanice 11,5 
6615 B�šiny, u ŽST – Sv. Bartolom�j rozc. – Sv. Bartolom�j, z�íc. 3 

6616 Klatovy, u ŽST – Klatovy, BUS – Klatovy, u mostu – Klatovy, nám. – �ínov – 
Kydliny – Barák, v�ž – Habartice – Plánice, nám. 17,5 

6631 Švihov, pod ŽST – V�ckovice, rozc. Tet�tice, BUS – Vráž, rozc. – Vráž – 
B�ha�ov – Pocinovice 29,5 

6632 Plánice, nám – Plánice, rozs. – Nicov – Nalžovské Hory 10,5 

6636 
Kolinec, ŽST – Kolinec, u trati – Hory Matky Boží – Cihelna – Petrovice – 

Krušec, rozc. – Hartmanice – Peklo – Rovina – P�ášilský pot. – Vysoké Lávky – 
Býv. H�rka – Rudská k�ižovatka – Vodní kanál 

32,5 

6647 Lou�im, ŽST – Židovský h�bitov, rozc. 2 
6700 Pocinovice – Orlovice - Jezvinec 6,5 

6708 Loreta, u kaple, Odb.: ke sv. Janu, z�íc. – Loreta, BUS, háj – Pod Holinkou – 
týnec, zámek – Nad Horní Lhotou – Neznašovy, ŽST, 8,5 

3699 Nau�ná stezka: Okruh Hamižná, ochraná�ský koutek – Rozcestí NS a TZT – 
Vyhlídka – Hamižná, ochraná�ský koutek 1 
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2.4.2 Cykloturistika 
 
Viz str. 9 
 

2.4.3 Hipoturistika 
 
Zájem o rekrea�ní jízdu na koních v p�írodn� zachovalé krajin� Pošumaví v posledních letech 
vzr�stá. V sou�asnosti vzniká informa�ní systém, který zájemc�m o rekrea�ní jízdu na koních 
prost�ednictvím informa�ních tabulí v terénu poskytne informace o rozmíst�ní záchytných 
farem. Bude vybudováno chyb�jící zázemí pro kon� na záchytných místech, a to ohrady �i 
úvazišt�. Tam, kde v záchytném stanovišti chybí zázemí pro jezdce, bude vybudován 
p�íst�ešek, který umožní jezdc�m skrýt se p�ed nep�ízní po�así p�ípadn� 
p�enocování.Hipostezky by zárove� ve zmín�ných oblastech propojily agrofarmy a za�ízení 
venkovské turistiky, které mají zájem o spolupráci a nové formy vyžití návšt�vník� region�. 
 

2.4.4 Vodní turistika 
 
V regionu jsou podmínky i pro vodní turistiku, protože se v n�m nacházejí i mírn� proudící 
toky s nižším stupn�m obtížnosti. Sjízdné jsou �eky Úhlava a Otava.. V�tšina jejich úsek� je 
sjízdná pro všechny typy lodí s požadavkem pouze na jejich základní ovládání. Podél �eky 
Otavy vznikl spole�ný projekt m�st, kterými Otava protéká (Sušice, Horaž�ovice, Strakonice 
a Písek). Cílem projektu s názvem Otavská plavba je spole�ný postup p�i propagaci regionu 
Pootaví formou spolupráce m�st a obcí p�edevším v oblasti cestovního ruchu 
 
Pro zkušené rafta�e jsou p�i vhodných podmínkách sjízdné i další rychle tekoucí úseky t�chto 
�ek. Krom� vodáctví lze provozovat i další vodní sporty na vodních plochách n�kterých 
p�ehrad �i rybník�. 
 
Tab. �. 15: Obvyklé trasy plavby po �ekách  
 
	eka Úsek km Sjízdnost 

Otava Sušice – Horaž�ovice – ústí do 
Vltavy 90 v�tšinou celoro�n� 

Úhlava Janovice – P�eštice – ústí Radbuzy 76 na ja�e nebo p�i vypoušt�ní PN 
Nýrsko 

 

2.5 Rekreace 
 
I p�es vysoký podíl vodních ploch je v regionu nedostatek možností pro koupání a vodní 
sporty. Tento deficit je patrný zejména na Chanovicku a Pa�ejovsku. Nabídka kvalitního 
koupání v�etn� malých bazén� chybí i v rekrea�ních oblastech v podh��í Šumavy. 
Nedostate�ná je v celém území rovn�ž nabídka za�ízení pro sport a volný �as v p�ípad� 
špatného po�así. Mezi nejvýznamn�jší sportovn�-rekrea�ní centra pat�í: 

• v oblasti Kdy�ska: kemp a koupališt� Hájovna, vrch Koráb s rozhlednou, autokemp    
Úžlebec, koupališt� N�m�ice 

• v oblasti Švihovska: koupališt� Dolany, údolí Úhlavy 
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• v oblasti Plánicka: sportovní areál Plánice, rekrea�ní rybníky Hna�ov a Valcha 
• v oblasti Horaž�ovicka: krytý bazén a sportovní areál v Horaž�ovicích, �eka Otava 
• v oblasti St�edního Pošumaví: Eurocamp B�šiny, koupališt� a sportovní areál Kolinec, 

rybník Bušek u Velhartic, koupališt� Petrovice u Sušice, sjezdovka v Hartmanicích, 
agrofarma Kochánov 

• m�sto Klatovy: krytý plavecký bazén, zimní stadion, lehkoatletický stadion pod 
H�rkou, fotbalový stadion na Rozvoji, kemp a koupališt� Lázn�, kolbišt� V Ráji, 
sportovní letišt� Chaloupky, sokolovna, sportovní hala s fitcentrem v Plánické ulici 

 
Ubytovat se je možné v následujících kempech : Farma Busil ECAT – Kochánov, Vodácké 
tábo�išt� Velké Hyd�ice, Eurocamp B�šiny, Autocamp Hna�ov, Autocamp Valcha – 
Zavlekov, Autocamp „Slune�ní mlýn“ – Be�ovy, Autocamping Klatovy, Autocamping Rual – 
Bezd�kov, Autocamp Hájovna Kdyn�, Koupališt� Úžlebec, Koupališt� Pod Horou - N�m�ice  
 
Tab. �. 16: Možnosti koupání 
 

N�m�ice Um�lá nádrž Zavlekov - Valcha Rybník 

Hluboká Koupališt�  Kolinec Bazén 

Pocinovice Um�lá nádrž Velhartice Rybník 

Kdyn� Um�lá nádrž Slatina Rybník 

Dolany Koupališt� Horaž�ovice Krytý bazén 

Merklín P�írodní koupališt� Horaž�ovice 	eka 

Mlýnské Struhadlo Um�lá nádrž Velké Hyd�ice 	eka 

Újezd u Plánice Vodní tok Hartmanice Koupališt� 

Vrhave� Um�lá nádrž Oprechtice Koupališt� 

Petrovice u Sušice Koupališt� Mochtín Koupališt� 

Kocourov Koupališt� M��ín Koupališt� 

B�šiny Koupališt� Petrovice u Sušice Bazén 

Hna�ov Rybník �ihá� Koupališt� 

Klatovy Krytý bazén Úžlebec Um�lá nádrž 

Klatovy Koupališt�   
 

2.6 Ubytování  
 
Ubytovací možnosti jsou rozvrstveny mezi ubytování v hotelech, penzionech, turistických 
ubytovnách, chatových osadách a kempech. 
 
K výraznému nár�stu l�žkové kapacity došlo nár�stem ubytovací kapacity v privátech. Tento 
vývoj v posledním období není však odpovídajícím zp�sobem zdokumentován a statisticky 
doložen, a proto je nyní velmi obtížné získat pro celkovou l�žkovou kapacitu regionu p�esná 
statistická data. L�žková kapacita je prostorov� soust�ed�na p�edevším do okresních m�st a 
významných st�edisek cestovního ruchu jakými jsou nap�. Klatovy, Kdyn�, Hartmanice, … 
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Mezi jednotlivými lokalitami a za�ízeními jsou velké rozdíly. Nejvíce ubytovacích za�ízení se 
nachází na území mikroregionu St�ední Pošumaví, který leží v sousedství turisticky atraktivní 
Šumavy. 
 
Kvalita poskytovaných služeb v ubytovacích za�ízeních se sice neustále zlepšuje, ale celkov� 
zatím mnoho za�ízení nedosahuje p�íslušného mezinárodního standardu ve své kategorii. 
Nedostatky jsou jak ve vybavení ubytovacích za�ízení pat�i�nou infrastrukturou, tak v kvalit� 
lidských zdroj�. Ke zlepšení kvality by m�ly p�isp�t na státní úrovni zpracované standardy 
pro d�lení ubytovacích za�ízení dle druh� a kvalitativní úrovn� služeb. 
 
 
Tab. �. 17: Ubytovací kapacity podle regionu  
 

  B�le� St�ední 
Pošumaví Práche�sko Plánicko Klatovy Kdy�sko celkem 

Hotel 1 5 6 2 7 2 23 
Chatová 
osada 0 0 0 0 0 1 1 

Kemp 0 2 1 2 3 3 11 
Pension 0 24 3 4 19 10 60 
Ubytovna 1 5 1 0 4 0 11 
Celkem 2 36 11 8 33 16 106 
 
 
Tab. �. 18: P�ehled kapacit hromadných ubytovacích za�ízení  
 

Po�et pokoj� 

  Po�et 
za�ízení Celkem jedno-

l�žkové 
dvou-
l�žkové 

t�í a 
více-
l�žkové 

apartmá 
Po�et 
l�žek 

Po�et 
míst pro 
stany a 
karavany 

Domažlicko 48 771 23 354 375 19 2 261 416 
Klatovsko 206 3 074 67 1 501 1 326 180 8 940 1514 

 
 
P�ehled kapacit hromadných ubytovacích a stravovacích za�ízení (USZ) dle mikroregion� 
uvádí tabulka �. 19. 
 
Tab. �. 19 : Hromadná USZ v jednotlivých mikroregionech 
 

Mikroregion 
Po�et všech 
ubytovacích 

za�ízení 
B�le�, z.s.p.o. 2 
Kdy�sko 16 
Plánicko, z.s.p.o. 8 
M��ínsko 0 
St�ední Pošumaví, z.s.p.o. 36 
Práche�sko, z.s.p.o. 11 
Klatovy 33 
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Nabídka ubytovacích a stravovacích za�ízení (USZ) je ve velmi neuspokojivém stavu. 
Veškeré USZ jsou soust�ed�ny do mikroregionu Klatovy a St�ední Pošumaví. Krizová situace 
je v mikroregionech B�le� a M��ínsko M�žeme však konstatovat, že nabídka p�evážn� hotel� 
a penzion� je kvalitní.  
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3. ANALÝZA TURISTY 
 
Opakovné návšt�vy 
 
Vysoký  podíl nových návšt�vník� je na Klatovsku , zatímco na Domažlicku �inní podíl 
nových návšt�vník� pouhých 8,3 %. Na Domažlicko p�ijíždí velká v�tšina turist� vícekrát 
(viz tab.).   
 
Tab. �. 20: Struktura opakovaných návšt�v (v %) 
 

  Domažlicko Klatovsko 
poprvé 8,3 34,2 

1 až 3 krát 21,7 23,8 
vícekrát 70,0 42,1 

 
 
 
Zp�sob dopravy do regionu  
 
Rozhodujícím dopravním prost�edkem pro cestování do regionu je osobní automobil. Podíl 
auta jako dopravního prost�edku je patrná zejména na Domažlicku (65 %).  
 
Podíl hromadných dopravních prost�edk� (vlaku i autobusu) je prakticky rovnocenný. 
Vlakové a autobusové spojení je používáno p�edevším na Klatovsku.  
 
Využití kola jako dopravního prost�edku bylo intenzivn�jší na Domažlicku (15 %), zatímco 
na Klatovsku využívá kola pro dopravu do regionu pouhých 5,9 % . 
 
Použití dopravního prost�edku závisí výrazn� na v�ku. Použití dopravního prost�edku se 
rovn�ž liší v závislosti na tom, zda se jedná o individuální nebo hromadnou turistiku. 
 
Tab. �. 21: Zp�sob dopravy do regionu (v %) 
 
 Domažlicko Klatovsko  Domažlicko Klatovsko 
auto 65 49,5 kolo 15 5,9 
vlak 5 20,8 kombinace 1,7 4,5 
autobus 8,3 17,8 jiné 5 1,5 
 
 
 
Hlavní d�vody pro návšt�vu   
 
Hlavními d�vodem pro návšt�vu Domažlicka je relaxace, sport a komer�ní d�vody. 
Návšt�vníci Klatovska spojují návšt�vu p�edevším s poznáním, relaxací a sportem (viz tab.). 
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Tab. �. 22: Hlavní d�vody pro návšt�vu  (v %) 
 

 Domažlicko Klatovsko 

sport 15 18,8 
poznání 3,3 31,2 
relaxace 33,3 19,3 
zdraví 0 0,5 
komer�ní d�vody 13,3 5 
návšt�va p�íbuzných 15 16,3 
tranzit 13,3 6,4 
nákupy 6,7 1 
studium 0 1,5 

 
 
Využití cestovní kancelá�e  
 
Návšt�vníci spoléhají p�i návšt�v� na služby cestovní kancelá�e velmi sporadicky, zejména na 
Domažlicku, kde služeb cestovních kancelá�í využilo pouhých 1,7 %. Navíc �ada t�ch, kte�í 
využili služeb cestovní kancelá�e si zakoupilo pouze díl�í služby, ne celý zájezd.  
 
Tab. �. 23: Využití služeb cestovní kancelá�e (v %) 
 

 Domažlicko Klatovsko 
ano 1,7 14,3 
ne 98,3 85,7 

 
 
Hodnocení atraktivnosti  
 
Celkov� p�evažuje pozitivní hodnocení regionu. 24 % návšt�vník� se domnívá, že 
atraktivnost Klatovska je vyšší než o�ekávali, zatímco pouze 4 % respondent� tvrdí, že 
atraktivnost regionu je nižší než o�ekávali. 36 % návšt�vník� Domažlicka se domnívá, že 
atraktivnost Domažlicka je vyšší než o�ekávali a 15 % se domnívá, že skute�nost je horší než 
o�ekávání. 
 
V aktivitách, které by návšt�vníci regionu preferovali realizovat, existují rozdíly. Domažlicko 
je spojováno s hipoturistikou a folklórem, Klatovsko s cykloturistikou. 
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Graf �. 1: Hodnocení atraktivnosti  
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Hodnocení poskytovaných služeb 
Hodnocení poskytovaných služeb je relativn� p�íznivé. Nejvyšší hodnotu na Domažlicku 
získalo zna�ní turistických tras, p�átelskost místních lidí k návšt�vník�m a ubytovací služby. 
Rezervy lze naopak spat�ovat v rozsahu poskytovaných informací o regionu a p�íležitostech 
pro zábavu. Na Klatovsku je nejlépe hodnocená úrove� ve�ejného stravování a p�átelskost 
místních lidí. Naopak nejh��e vnímají turisté vybavení regionu pro sport a p�íležitosti pro 
zábavu (viz. tab.).   
 
Graf �. 2: Spokojenost se službami podle navštíveného subregionu 
 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

P�íležitost pro zábavu

Drobný prodej

Vybavení regionu pro sport

Místní zna�ení

Zna�ení turistických tras

Dopravní dostupnost regionu

Rozsah str. a ubyt. kapacit

P�átelskost místních lidí

Pé�e o �istotu a po�ádek

Poskytování informací o regionu

Úrove� personálu

Úrove� ve�ejného stravování

Ubytovací služby

Klatovsko
Domažlicko

 
1= velmi spokojen, 4=velmi nespokojen 
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Deklarativní v�rnost  
 
O opakované návšt�v� Domažlicka v co nejkratším období uvažuje tém�� polovina 
návšt�vník�. Procento turist�, kte�í jsou zcela jednozna�n� rozhodnutí o tom, že se na 
Domažlicku nevrátí je velmi nízké. O návratu v co nejbližší dob� na Klatovsko uvažuje jen 20 
% turist�, ale v návratu, s r�znou mírou jistoty, se shoduje tém�� 80 %  návšt�vník�. 
 
Graf �. 3: Deklarativní v�rnost regionu 
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Návšt�vníci Domažlicka 
 
Návšt�vníci Domažlicka nej�ast�ji p�ijížd�jí vlastním autem, což ukazuje na menší dopravní 
obslužnost této lokality. Nadpr�m�rn� je využíváno jako dopravní prost�edek kolo. Podíl 
nov� p�íchozích návšt�vník� (8,3 %) a t�ch návšt�vník�, kte�í navštívili daný region mén� 
�asto (21,7 %), je na Domažlicku velmi nízký. 
 
Jako nej�ast�jší motiv pro návšt�vu Domažlicka turisté uvád�li relaxaci (33,3 %) a tranzit 
(13,3 %). Minimáln� je Domažlicko spojováno s poznáním. 98,3 % návšt�vník� Domažlicka 
v�bec nevyužilo služeb cestovní kancelá�e, což je odrazem motivu pro návšt�vu regionu. Vliv 
motiv� návšt�vy se projevil v délce pobytu. 80 % turist� strávilo v lokalit� nejvýše 3 noci, z 
toho v 63,3 % p�ípad� se jednalo o jednodenní návšt�vy. 
 
Návšt�vníci Domažlicka aktivn� využívají nepersonální zdroje (�lánky, brožury, internet) a 
rovn�ž informa�ní centra. Vzhledem k vyššímu podílu opakovaných návšt�v také více 
spoléhají na vlastní zkušenosti. 
 
Charakter a délka pobytu se odrazila i ve výb�ru ubytovacích kapacit (nejvíce kempinky) i 
v pr�m�rné preferenci restaura�ních za�ízení. 
 
Hodnocení atraktivity subregionu Domažlicka se spíše p�iklání k pozitivnímu hodnocení, 
nebo� 36,7 % turist� tvrdí, že skute�nost je lepší než o�ekávání, zatímco 15,0 % se domnívá, 
že skute�nost je horší než o�ekávání, a 38,3 % udává shodu o�ekávání se skute�ností. 
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Návšt�vníci poci�ují v regionu nedostatek spole�enských center a nedostatek informací, 
sportovní využití, rovn�ž jsou nespokojeni s dopravní infrastrukturou. Pokud se jedná o 
vyhledávané aktivity, návšt�vníci by v daném regionu využili možnost sportovních aktivit 
(cykloturistika, hipoturistika) a rovn�ž vyjad�ují výrazný zájem o kulturu a folklór (33,3 %).  
 
Vyšší frekvence návšt�v tohoto regionu se odráží i v deklarovaném rozhodnutí opakované 
návšt�vy regionu. Tém�� všichni turisté se shodují v návratu, liší se pouze v mí�e jistoty a 
rychlosti návratu.  
 
Návšt�vníci Klatovska 
 
Návšt�vníci Klatovska nej�ast�ji p�ijížd�jí vlastním autem, ovšem v menší mí�e než 
respondenti, kte�í navštívili Domažlicko, což ukazuje na rozsáhlejší dopravní obslužnost této 
lokality. Použití vlakové a autobusové dopravy je prakticky rovnocenné. Podíl nov� 
p�íchozích návšt�vník� (34,2 %) a t�ch návšt�vník�, kte�í navštívili daný region mén� �asto 
(23,8 %), je pom�rn� vysoký. 
 
Jako nej�ast�jší motiv pro návšt�vu Klatovska turisté uvád�li poznání (31,2 %), dále pak sport 
(18,8 %) a relaxaci (19,3 %). Minimáln� je Klatovsko spojováno s komer�ními aspekty 
návšt�vy. 14,3 % návšt�vník� Klatovska využilo služeb cestovní kancelá�e, což vychází z 
poznávacího motivu pro návšt�vu regionu. Vliv motiv� návšt�vy se odrazil v délce pobytu 
respondent�, kte�í navštívili Klatovsko. 8,4 % respondent� strávila v lokalit� déle než 6 nocí a 
v 15,8 % p�ípad� se jednalo o pobyty v délce 3 – 6 dní.  
 
Návšt�vníci Klatovska využívají nepersonálních zdroj� (�lánky, brožury, internet) na 
pr�m�rné úrovni, stejn� jako informa�ních center. Adekvátn� k využití cestovních kancelá�í 
získávají informace z propaga�ních materiál� cestovních kancelá�í. Charakter a délka pobytu 
se odrazila i ve výb�ru ubytovacích kapacit (nejvíce soukromí, penziony a kempink). 
Vzhledem k poznávacímu charakteru pobytu na Klatovsku je p�ekvapivá podpr�m�rná 
preference restaura�ních za�ízení, která m�že být vyvolána i nižší nabídkou. 
 
Hodnocení atraktivity regionu Klatovska nejvíce odpovídá shod� o�ekávání se skute�ností (55 
% turist�). 20,8 % turist� tvrdí, že skute�nost je lepší než o�ekávání, zatímco 6,4 % se 
domnívá, že skute�nost je horší než o�ekávání. Vzhledem k tomu, že podíl nov� p�íchozích 
návšt�vník� do regionu Klatovska je nadpr�m�rný, lze usuzovat, že propaga�ní materiály 
zobrazují objektivn� situaci na Klatovsku a návšt�vníci tak v�tšinou nejsou ani p�ekvapeni, 
ani zklamáni. 
 
Návšt�vníci Klatovska uvedli sice �adu nedostatk� v regionu, ale žádný výrazn�jší. Pokud se 
jedná o vyhledávané aktivity, návšt�vníci by v daném regionu využili možnost sportovních 
aktivit (cykloturistika, hipoturistika, p�ší turistika) a rovn�ž vyjad�ují výrazný zájem o 
návšt�vu historických míst (30,2 %).  
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4. ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU 
 
Vzhledem k tomu, že v �eské Republice žádný zákon neupravuje systém organizace 
cestovního ruchu v regionech, je spolupráce mezi podnikateli i obcemi v cestovním ruchu 
zatím nedostate�ná. V regionu zatím neexistuje žádná zast�ešující instituce pro orgaanizaci 
cestovnío ruchu. Vznik organizace cestovního ruchu spojený se zapojením podnikatel� a 
provozovatel� služeb je p�edpokladem pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Významnou 
roli p�i rozvoji turismu sehrávají p�edevším nejr�zn�jší sdružení obcí, mikroregiony, 
jednotlivé m�stské a obecní ú�ady, spolu s informa�ními centry, jejichž po�et a kvalita se 
neustále zlepšuje. 
 
Do  regionu zasahuje  euroregion Šumava – Bavorský les se sídlem v Klatovech, který je 
vymezen okresy Domažlice, Klatovy, Prachatice a �eský Krumlov. �eská �ást sdružuje 82 
obcí a m�st, z nichž se p�íslušná �ást nachází v regionu. V regionu p�sobí následující 
mikroregiony - Sdružení obcí B�le�, Sdružení obcí Kdy�ska, Sdružení obcí Pošumaví, 
Sdružení obcí Plánicko, Sdružení obcí Práche�sko, Sdružení St�ední Pošumaví, Mikroregion 
M��ínsko, které spole�n� vytvá�í Místní ak�ní skupinu Pošumaví. Jejich cílem je zpravidla 
mimo jiné i rozvoj cestovního ruchu. Mírou aktivity a p�ínosu pro cestovní ruch se 
mikroregiony liší.. 
 
Na organizovaném cestovním ruchu se také podílejí r�zné cestovní kancelá�e a agentury. 
Jejich zájem je �asto orientován jen na výjezdový cestovní ruch, ale n�které z nich se 
významn� podílejí i na rozvoji domácího cestovního ruchu. 
 
 
V zájmovém území p�sobí následující cestovní kancelá�e uvedené v tabulce �. 24: 
 

Tab. �. 24: Cestovní kancelá�e ve vymezeném území 
 

Místo Název cestovní kancelá�e 
LIVEKO, s.r.o. 
Pergolia Tour s.r.o. 
Priorit Pro s.r.o. 

Klatovy 

TEMPO TOURS SUŠICE – Šumavská 
cestovní kancelá�e, s.r.o. 

Kdyn� CAMPANATOUR, v.o.s. 
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5. MARKETING  
 
Propagace regionu je zatím nedostate�ná. Existuje sice �ada propaga�ních materiál�, ale tyto 
materiály jsou vydávány obcemi nebo jednotlivými svazky obcí. Tyto materiály se však 
zam��ují pouze na jejich území a neexistuje žádné propojení t�chto materiál�. Chybí jednotící 
materiál, který by propagoval území jako celek.  
 
Podobná situace je i p�i distribuci t�chto tiskovin. Na �ad� veletrh� cestovního ruchu je území 
prezentováno zástupci jednotlivých obcí a region�, ne jako jedno celistvé území. Dále jsou 
propaga�ní materiály distribuovány pomocí informa�ních center, která na daném území 
fungují. Dalším zp�sobem distribuce, avšak zp�sobem neefektivním, je distribuce tiskovin 
p�es obecní ú�ady. Zde �asto propaga�ní materiály pouze ne�inn� leží a nedostanou se 
k turist�m. 
 
 

6. KONKURENCE 
 
Nejv�tší konkurencí je pro dané území oblast Šumavy, která s územím sousedí a z�ásti do 
území i zasahuje. Šumav� m�že dané území konkurovat co se tý�e polohy a dostupnosti pro 
domácí i zahrani�ní návšt�vníky, nabídky kulturních atraktivit a nabídky infrastruktury pro 
turistiku (p�ší, cykloturistiku). V porovnání se Šumavou je území zcela nekonkurenceschopné 
v možnosti celoro�ního využití, v nabídce služeb cestovního ruchu (zejména  ubytování) a 
v rozsahu a kvalit� p�írodních podmínek (Šumava je nejv�tší národní park v �R). Na druhé 
stran� se jedná o území intenzivn�ji turisticky využívané, s relativn� vysokou koncentrací 
návšt�vnosti a kapacit v n�kolika st�ediscích cestovního ruchu. Oblasti Šumavy lze jen velmi 
t�žko konkurovat, a proto by se m�li poskytovatelé služeb cestovního ruchu spíše snažit 
využít blízkosti Šumavy a pokusit se p�inutit turisty, kte�í p�ijeli na Šumavu, aby nestrávili 
celou dovolenou na Šumav�, ale aby také využili n�kterých jejich služeb. 
 
Další konkuren�ní oblastí je území �eského lesa. �eský les má oproti danému území lepší 
p�írodní podmínky, letos zde byla vyhlášená chrán�ná krajinná oblast. Co se  tý�e ostatních 
podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, je �eský les na podobné úrovni jako dané území. 
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7. SWOT ANALÝZA 
 
Silné stránky   

• Dostatek volných ploch a objekt� vhodných k drobnému podnikání 
• P�íznivé ceny nemovitostí pro podnikání 
• Kvalitní životní prost�edí, malebná krajina s velkým po�tem zachovalých a p�írodn� 

cenných krajinotvorných prvk� a atraktivních památek 
• Blízkost Šumavy a poloha regionu poblíž hlavních spojnic na Šumavu 
• Dostatek objekt� vhodných k individuální rekreaci (chaty, chalupy) 
• Relativn� dobré autobusové spojení z v�tších obcí do m�st (Kdyn�, Klatov, 

Horaž�ovic, Sušice) 
• Velké množství vlastiv�dných zajímavostí a kulturn�-historických památek 
• Zachovalost historických center m�st a obcí, dobrý estetický dojem – m�stská 

památková zóna Klatovy a Horaž�ovice, venkovská památková zóna Pole�, 
Hradešice, B�ežany, Chanovice 

• Nov� opravené památky drobné venkovské architektury (kapli�ky, památníky, boží 
muka) 

• Vodácká �eka Otava – malebná krajina, vyhlášené kulturn� historické památky v okolí 
(Rabí, Práche�, m�stská památková zóna Horaž�ovice) 

• Dobré podmínky pro provozování a rozvoj turistiky venkovské a církevní, 
cykloturistiky a rekreace v p�írod� (absence pr�myslu, nízká intenzita dopravy) - 
velmi dobrá sí� zna�ených p�ších turistických tras 

• Obnovené kulturní tradice a lidové zvyklosti, bohatá historická tradice kraje a 
významní místní rodáci 

• Rostoucí zájem turist� o pobyt a poznání regionu 
• Výhodná poloha kraje z pohledu zahrani�ního p�íjezdového CR 

 
 
Slabé stránky 

• Trvalé snižování po�tu obyvatel jak p�irozenou m�rou, tak migrací vn� mikroregionu 
(s výjimkou Kdy�ska) 

• Omezená nabídka pracovních p�íležitostí pro mladé a kvalifikované, vysoká vyjíž�ka 
za prací do m�st 

• Nedostatek prost�edk� na rekonstrukci a výstavbu chyb�jící turistické infrastruktury, 
zejména v nejmenších obcích 

• Zhoršující se technický stav komunikací, zvlášt� pak místních komunikací 
• Nedostate�ná dopravní dostupnost malých sídel (malá frekvence linek autobusové 

dopravy) 
• Malá nabídka služeb cestovního ruchu – stravování, ubytování, veloservisu a dalších 

turistických služeb 
• Nedostate�ná informovanost podnikatel� o možných podporách podnikání v oblasti 

cestovního ruchu 
• Celkov� nedostate�ná nabídka vyžití v p�ípad� špatného po�así a mimo sezónu 
• Nedostatek možností pro koupání – venkovních bazén� i p�írodních koupališ� 
• Nedostatek parkovacích ploch u rozhodujících turistických cíl� 
• Nedostate�n� vyškolené lidské zdroje v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu, 

malá znalost cizích jazyk� 
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• Malá informa�ní provázanost mezi poskytovateli služeb 
• Celkov� nedostate�né možnosti kulturního a sportovního vyžití pro návšt�vníky 
• Vysoký po�et chátrajících kulturních památek 
• Nedostate�n� rozvinuté dopl�kové zdroje p�íjm� místních farmá�� v oblasti 

agroturistiky 
• Nižší míra podnikatelské aktivity , nedostate�né kapitálové zdroje pro rozvoj 

podnikání 
 
 
P�íležitosti 

• Posilování dopravních obslužnosti regionu a efektivních dopravních vazeb s ostatními 
centry, regiony 

• Dokon�ením výstavby turistické infrastruktury, za�ízení ob�anské vybavenosti a 
zlepšením dopravní obslužnosti v nejmenších sídlech – zastavení migrace do v�tších 
obcí a m�st 

• Využití rozvojových fond� pro podporu investic, využívání program� podpory 
drobného a st�edního podnikání 

• Transformace a diverzifikace �inností zem�d�lských subjekt� a rozvoj dopl�kových 
�inností zem�d�lských podnik�  

• Rozvoj �inností s vazbou na alternativní využití tradi�ní zem�d�lské produkce 
• Dopln�ní nedostate�né nabídky v oblasti služeb cestovního ruchu pro rozvoj místních 

podnikatelských aktivit (možnost získání finan�ních podp�rných program� státních a 
EU) 

• Spole�ná propagace regionu (turistické nabídky a služby cestovního ruchu) – obce + 
podnikatelé 

• Tvorba a zavád�ní komer�n� využitelných produkt� cestovního ruchu 
• Zlepšení vybavenosti lokalit s vysokým potenciálem cestovního ruchu sportovn�-

rekrea�ním za�ízením pro r�znorodé �innosti 
• Rekonstrukce ubytoven a vybudování levných ubytovacích za�ízení (turistických 

ubytoven) p�estavbou v sou�asnosti nevyužitých objekt� v majetku venkovských obcí 
• Profesionalizace �inností informa�ních center 
• Možnost bezplatné prezentace mikroregion� na veletrzích cestovního ruchu (pod 

hlavi�kou Plze�ského kraje) 
• Lepší propagace akcí místního a regionálního významu 
• Obnovením místních tradic p�isp�t k zvýšení návšt�vnosti území – po�ádání poutí, 

trh�, lidových slavností, setkání rodák� 
• Dobudování zna�ené sít� cyklostezek a cyklotras, nau�ných stezek a propojování 

turistických tras do ucelené sít� s mezinárodními návaznostmi p�i zajišt�ní požadavku 
usm�rn�ní turist� do stanovených koridor� 

• Rozvíjet nové formy venkovské turistiky, zvlášt� pak agroturistiky, hipoturistiky 
• Dokon�ení rekonstrukce památkov� chrán�ných center – zvýšení turistické 

návšt�vnosti obcí a m�st, p�íjm� z cestovního ruchu 
• Vybudování uceleného systému dopravy lodí a osob v rámci rozvoje vodácké turistiky 

na Otav� 
• Využití dota�ních titul� na podporu rozvoje kulturn�-spole�enských a sportovních 

aktivit 
• Revitalizace tradi�ních �emesel s cílem produkovat regionáln� typické výrobky a 

zajistit jejich prodej (trhy, jarmarky, slavnosti, informa�ní centra, prodejny suvenýr�) 
• Nabídka krátkodobých pobyt� se zam��ením na tématický a zájmový cestovní ruch 
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• V�tší využití rybník� k rekrea�ním ú�el�m 
• Využívání poradenských a informa�ních služeb p�i p�íprav� projekt� do rozvojových 

program� státu a EU 
• Provoz vlastních internetových stránek, zajišt�ní rovného p�ístupu k aktuálním 

informacím 
• Rozvoj p�eshrani�ní spolupráce a zapojení do evropských partnerských sítí – 

p�ejímání zkušeností, realizace vhodných "zrcadlových projekt�" 
• Podpora vzd�lávacích aktivit se zam��ením na využití nových technologií a místního 

potenciálu (služby, cestovní ruch, životní prost�edí) 
• Využití po�íta�� a nových p�enosových technologií p�i budování komplexního 

informa�ního systému regionu (elektronická pošta, Internet, Intranet apod.) 
• Vytvo�ení marketingové zna�ky Pošumaví jako destinace cestovního ruchu 

 
 
Hrozby 

• Zhoršující se demografická situace, pokra�ující vylid�ování malých venkovských 
sídel 

• Nedostatek atraktivních pracovních míst pro absolventy vysokých škol – odchod 
mladých lidí mimo region 

• Nedostatek finan�ních prost�edk� ze strany obcí na podporu vzd�lávání a rozvoje 
kulturního života obce 

• Hrozba odchodu kvalifikované pracovní síly mimo region 
• P�etrvávající malá spolupráce podnikatelské sféry s místní samosprávou 
• Pokra�ující nedostate�ná provázanost regionálních dopravních systém� a to jak 

v doprav� osob, tak v doprav� lodí a kol v rámci vytvá�ení podmínek pro rozvoj 
cestovního ruchu 

• Pokles po�tu cestujících, r�st náklad�, rušení autobusových spoj� 
• Nedostate�ná státní podpora údržby kulturních památek 
• Nekoncep�ní rozvoj cestovního ruchu ze strany p�edstavitel� m�st a obcí 
• Nezájem místních podnikatel� o poskytování služeb cestovního ruchu 
• Podcen�ní významu informa�ních center a moderních informa�ních technologií pro 

rozvoj cestovního ruchu jako celku 
• Nedostate�ná prezentace a propagace regionu 
• Odliv turist� p�i nedostate�né turistické nabídce a nekvalitních službách do sousedních 

region� 
• Ohrožení realizace n�kterých rozvojových projekt� nedostate�ným vybavením 

n�kterých území infrastrukturou 
• Nedostate�ná spolupráce subjekt� orientovaných na cestovní ruch 
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8. MARKETINGOVÁ STRATEGIE 
 
Tab. �. 25: Potenciál zájmového území v cestovním ruchu – stávající nabídka 

Atraktivity regionu 
– nabídka CR Popis Charakteristika 

Kulturní a spole�enské 
atraktivity 

� Výstavy a veletrhy 
� Pout� a jarmarky 
� Koncerty, tane�ní p�edstavení 
� Slavnosti 
� Kina, divadla, knihovny 
 

Stávající nabídka kulturních a spole�enských 
�inností je dosta�ující. Nabídka pokrývá celé 
vymezené území. Uspokojuje pot�eby 
náro�n�jších i mén� náro�ných ú�astník�. 
Nejvýznamn�jšími centry kultury jsou m�sta:  
Klatovy, Horaž�ovice, Švihov, Hartmanice. 
� Využití/nabídka: celoro�n� 

Historické atraktivity => 
konkuren�ní výhoda 

� Církevní památky – CP (fary, 
d�kanství, kaple, kláštery, kostely) 
– spjaté s památkou patron�: sv. 
Vojt�ch, sv. Wolfgang a 
blahoslavený Vintí� 

� Panská sídla (hrady, zámky, 
z�íceniny, tvrze, hospodá�ské 
dvory) 

� Židovské památky (h�bitovy, 
synagogy) 

� Muzea 
� Galerie 
� Skanzeny lidové architektury 
� Památkové rezervace 
� Technické památky (mosty, lávky, 

doly, mlýny, rozhledny) 

V nabídce historických pozoruhodností 
p�evažují na území zejména CP. Z hlediska 
historického vývoje a výskytu 3 patron� (sv. 
Vojt�ch, sv. Wolfgang, blahoslavený Vintí�) 
jsou CP zasv�ceny p�evážn� t�mto sv�tc�m. 
Vyskytující se i památky zasv�cené sv. Janu 
Nepomuckému �i pann� Marii.  
St�žejními historickými atraktivitami jsou: 
zámek Klenová, vodní hrad Švihov, hrad 
Velhartice, hrad Rabí a z�íceniny hrad� 
Rýznberk a Nový Herštejn 
Nabídka historickým památek je dosta�ující, 
jejich technický stav však není vždy 
uspokojivý a reprezentativní. Vysoký 
potenciál se jeví práv� pro církevní a 
poznávací CR. 
� Využití/nabídka: p�evážn� kv�ten – �íjen 

P�írodní atraktivity => 
konkuren�ní výhoda 

 

� P�írodní parky 
� P�írodní rezervace 
� Národní p�írodní památky 
� Maloplošná chrán�ná krajinná 

území 
� P�írodní útvary 

Nabídka p�írodních atraktivit je velice 
uspokojivá, území t�ží ze své výhodné polohy 
v podh��í Šumavy. Nedot�ená p�íroda 
civilizací uspokojí i nejnáro�n�jšího turistu. 
Nabídka pokrývá celé vymezené území.  
� Využití/nabídka: jaro, léto, podzim 

Turistické atraktivity => 
velký potenciál pro 
následný rozvoj 

� Turistické trasy (Vití�ova stezka) 
� Cyklostezky a cyklotrasy (nap�. 

Stehlíkovy cyklotrasy) 
� Poznávací a nau�né stezky (NS 

Hamižná – Hartmanice, NS podél 
Ostružné u Velhartic, Z B�šin na 
vrh Bartolom�j) 

� Hippostezky (Farmá�ská stezka) 
�  	eka Otava (Otavská plavba), 

Úhlava  
�  Sjezdový svah - Hartmanice 

Jižní �ást území je pokryta uspokojivou sítí 
turistických stezek a cyklotras I. II. a III. t�ídy. 
Všechny trasy jsou zna�ené a udržované, 
nedostate�ná je však jejich propagace  - chybí 
propaga�ní materiály a mapy informující 
turisty o situování a zajímavostech na trase. 
Severní �ást území je pokryta turistickými a 
cyklo- trasami jen z�ídka – sít je nedostate�ná, 
propagace zcela chybí 
� Využití/nabídka: p�evážn� jaro, léto, 

podzim 
� zima - sjezdový svah Hartmanice  

Nabídka ubytování a 
stravování => potenciál 
pro následný rozvoj 

� Hotely 
� Chatové osady 
� Kempy 
� Pensiony  
� Ubytování v soukromí 
� Ubytovny 
� Restaurace (pizzerie, klasické 

restaurace, cukrárny) 

Nabídka ubytovacích a stravovacích za�ízení 
(USZ) je ve velmi neuspokojivém stavu. 
Veškeré USZ jsou soust�ed�ny do 
mikroregionu Klatovy a St�ední Pošumaví. 
Krizová situace je v mikroregionech B�le� a 
M��ínsko M�žeme však konstatovat, že 
nabídka p�evážn� hotel� a penzion� je 
kvalitní.  
� Celoro�ní nabídka 
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Nabídka sportoviš� a 
rekrea�ních areál� => 
potenciál pro následný 
rozvoj 

� Sportovní areál Kdyn� 
� Sportovní areály Klatovy (zimní 

stadion, Lázn� Klatovy, tenisové 
kurty Klatovy) 

� Sportovní areál Plánice 
� Sportovní areál Hartmanice 
� Sportovní areál Horaž�ovice 
� Sportovní a rekrea�ní areál B�šiny 
� Sportovní a rekrea�ní areál 

N�m�ice 
� Sportovní a rekrea�ní areál Dolany 

Nabídka sportoviš� a sportovních areál� je 
nedostate�ná. Sportovní areály jsou  situovány 
p�evážn� ve spádových m�stských centrech 
jednotlivých mikroregion�.  
� Celoro�ní nabídka 

Podpora prodeje služeb 
CR: „Turistická karta 
Šumava – �eský les“ 
„barevný katalog k TK“ 
nabízející tipy na výlety a 
p�ehled zapojených 
subjekt� 

� Levn�jší a pohodln�jší cestování 
v Pošumaví, na Šumav� a 
v �eském lese 

� Karta t�í a desetidenní rodinná a 
individuální 

� Do systému zapojeno 95 za�ízení 
poskytující slevy od 5 – 100 % 

� Nabídka karet je celoro�ní 
� Poskytují informa�ní centra i zapojené 

subjekty 
� Chybí však intenzivní  propagace a 

certifikace nabízených služeb 

Propagace –  
propaga�ní materiály: 

� Letáky 
� Brožury 
� Katalogy 
� Mapy s turistickými cíli 
� Kalendá�e akcí 
� Internetové prezentace  
� Seznamy ubytovacích a 

stravovacích za�ízení 
� Regionální tisk 

Nabídka propaga�ním a informativních 
materiál� je nedostate�ná, stávající materiály 
jsou dostupné v informa�ních centrech 
spádových aglomerací p�ípadn� na 
internetových stránkách; propaga�ní �innost 
p�sobí rozt�íšt�n� a je zcela neorganizovaná. 
Propaga�ní materiály jsou vydávány nahodile 
jednotlivými obcemi �i zájmovými 
organizacemi. V daném regionu se postrádá 
jednotnost propagace a zcela chybí image 
vymezeného území. 

 
 
 
 
Sou�asné trendy ve vývoji cestovního ruchu: 
 

a) Rostoucí preference na trávení volného �asu, emo�ní prožitek a spot�ebu 
b) Rostoucí preference individuálních cest p�ed hromadnými zájezdy, s tím je spojeno 

uspokojování p�ání a pot�eb individualit p�ed v�tšími skupinami.    
c) R�st citlivosti ú�astník� CR na životní prost�edí, p�írodu a ekologickou zát�ž dané 

oblasti 
d) Rostoucí zájem jednotlivc� trávit dovolené v p�írodn�, provozováním sportovních 

nebo poznávacích aktivit 
e) Rostoucí zájem o rodinné dovolené s d�tmi – zde jsou kladeny vysoké nároky na 

vybavenost a služby ur�ené pro d�ti 
f) Rostoucí zájem ú�asti senior� na CR 
g) Rostoucí trend uskute��ování kratších výlet� a návšt�v p�ed dlouhodobými 

dovolenými 
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8.1 Segmentace trhu a definování cílových skupin: 
 
1) Segmentace podle ú�elu cesty 

Segmentace podle ú�elu cesty znamená, že trhy služeb pohostinství a cestovního ruchu 
jsou �len�ny podle hlavního ú�elu klientovy cesty. 
Nejd�ležit�jším poznatkem pro výb�r základní segmenta�ní báze by m�l být fakt, že 
reprezentuje faktor s nejv�tším  vlivem na zákazníkovo chování. Pot�eby a p�ání turist� 
se podstatn� liší.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 
� návšt�vníci, rekreanti a turisté z �R všech v�kových skupin p�ijížd�jící za poznáním 
� zahrani�ní návšt�vníci, rekreanti a turisté všech v�kových skupin p�ijížd�jící za 

poznáním 
� návšt�vníci, rekreanti a turisté z �R všech v�kových skupin p�ijížd�jící za 

odpo�inkem, relaxací, regenerací �i zotavením v krásné p�írod� podh��í Šumavy 
� zahrani�ní návšt�vníci, rekreanti a turisté všech v�kových skupin p�ijížd�jící za 

odpo�inkem, relaxací, regenerací �i zotavením v krásné p�írod� podh��í Šumavy 
� návšt�vníci, rekreanti a turisté z �R všech v�kových skupin p�ijížd�jící provozovat 

sportovní aktivity 
� zahrani�ní návšt�vníci, rekreanti a turisté všech v�kových skupin p�ijížd�jící 

provozovat sportovní aktivity 
� návšt�vníci, rekreanti a turisté z �R všech v�kových skupin p�ijížd�jící za ú�elem 

návšt�vy rodinných p�íslušník� 
� zahrani�ní návšt�vníci, rekreanti a turisté všech v�kových skupin p�ijížd�jící za 

ú�elem návšt�vy rodinných p�íslušník� 
 
 

2) P�t typ� rekreant� dle rakouské segmentace  
V této �ásti bude uveden jeden ze zp�sob� segmentace trhu, která je používána 
v Rakousku. Tato metoda je dle našeho názoru jedna z nejvhodn�jších typ� segmentace 
odv�tví cestovního ruchu, a proto ji budeme dále v naší studii používat. Jde o metodu 
psychografické segmentace a vychází z ní 5 hlavních typologií klient�, které budou 
reprezentovat cílové skupiny cestovního ruchu ve vymezeném zájmovém území.  Každý 
typ návšt�vníka / rekreanta zastupuje trh domácí i trh zahrani�ní. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

� Typ I.: Opatrný rekreant hledající odpo�inek 
 
Jsou spíše již pokro�ilého v�ku, ženatí/vdané; v�tšina už nemá doma d�ti. Jsou to d�lníci, 
�emeslníci nebo ú�edníci, n�kdy už v d�chodu. Ženy jsou v�tšinou v domácnosti. Z�ídka 
studovali a mají skromné nebo st�ední p�íjmy. Hledají stabilitu a morální �ád. Lekají se 
zm�n a �asto nep�átelsky smýšlejí o inovacích. 
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Motivace 
Prázdniny musí být pro n� p�edevším uvoln�ním. I když opustí své normální prost�edí, 
necht�jí, aby museli m�nit své zvyklosti. 
P�edevším by si cht�li odpo�inout, op�t nalézt p�írodu; jsou rádi, když dorazí na místo ur�ení 
a nemusí se odtud hýbat. Pro krátké pobyty oce�ují atrakce a zábavní parky a n�kdy 
navšt�vují velká muzea. 

Zp�soby chování 
Obvykle sotva kdy podnikli n�jaké cesty po Evrop�. Málokdy si p�ejí cestovat v nejbližších 
dvou letech, �asto ale sní o vzdálen�jší budoucnosti. Cesty oby�ejn� omezují na svou 
vlastní zemi a mají tendenci se z p�íchylnosti nebo zvyku stále vracet na totéž 
prázdninové místo. 

Organizace, ubytování 
Obvykle vyhledávají maximum organizovanosti, tvo�í hlavní cílovou skupinu pro 
organizované cesty („všechno v cen�"). 

Protežované aktivity ve volném �ase 
Jejich oblíbené �innosti jsou: z�stat doma, uvolnit se, dívat se na televizi, listovat  
v magazínu nebo �asopisu. Jsou zna�n� soust�ed�ni na sv�j vlastní sv�t a dávají p�ednost 
domovu jako místu prožití volného �asu. 
N�kte�í rádi kutí nebo hrají hry. Nesportují v�bec nebo velmi málo (s výjimkou trochy 
fotbalu), ale velmi rádi sledují sport v televizi. V�bec nefotografují, nebo jen „suvenýrové 
snímky“ (b�hem prázdnin pro zvláštní p�íležitosti). Vlastní velmi jednoduchou fotografickou 
výzbroj. 

Spot�ební vyhlídky 
Myslí si, že v budoucnu se jejich výdaje na cestování a dovolenou musejí snížit nebo zmrazit. 
Práv� tak zredukují (podle svých p�edstav) své výdaje na všechny rekrea�ní aktivity 
b�hem roku: vycházky, restaurace, divadlo, kino, knihy, gramofonové desky, �asopisy. 

Reklama 
Mají rádi jednoduchá poselství, scény z b�žného života a z rodinného života, dobrozdání. Jsou 
p�ístupní tradi�ním poselstvím a obraz�m, které p�ivolávají minulost. Produkt a trhy musejí 
vystoupit do pop�edí. Mají rádi také snadno srozumitelnou reklamu, která jim produkt p�iblíží 
a u�iní d�v�rn�jším. 

Nabídky, které by mohly zaujmout 
Odpo�inková dovolená, klid, aniž by museli skute�n� narušit své zvyklosti. P�írodní krásy. 
Rodinná atmosféra; návšt�va zábavního parku nebo atrakcí. Spíše krátká organizovaná cesta 
ve známém kraji. Maximum služeb, pohodlné a d�v�ru vzbuzující formy organizace. 
Cestování autobusem nebo vlakem, hotové programy atd., záruky bezpe�nosti. 
 
 

� Typ II.: Klasický rekreant vyhledávající kulturu 
 
Jsou st�edního a vyššího v�ku, mezi 45 a 65 lety. Jsou ženatí/vdané a mají d�ti, které už u 
nich nebydlí (lonely-nesters). Jsou zam�stnáni jako vyšší ú�edníci, podnikatelé, ú�edníci, mají 
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svobodná zam�stnání, nebo jsou již v d�chodu a disponují vyšším p�íjmem. Bydlí  
v rodinných domcích na venkov� nebo p�edm�stích velkom�st. Jsou dogmatickými v�dci, 
spíše konformisti�tí a tradicionalisti�tí. 

Motivace 
Dávají p�ednost klidné dovolené, zam��ené na objevování a kulturu. Vybírají si místo, které si 
prohlížejí, a málo se pohybují, když už jednou p�ijeli. Vyhledávají p�írodní památky, krásné 
krajiny a historická místa, aby objevili nový region nebo novou zemi. 
Odjížd�jí rádi na krátké pobyty, aby poznali n�jaké evropské hlavní m�sto, aby si prohlédli 
historické monumenty nebo velké muzeum. Vyjížd�jí jednoduše také proto, aby p�išli "do 
p�írody" nebo ud�lali n�co pro své zdraví. Obecn� �e�eno, jejich ideálem je: moci spojit 
klid, blaho a osobní vnit�ní obohacení. 

Zp�soby chování 
Berou si spíše krátké dovolené (jeden nebo dva týdny najednou). Vyjížd�jí p�edevším v lét�, 
ale také �asn� zjara nebo na podzim. Cestují rádi také mimo dobu prázdnin (p�ed sezónou 
nebo po ní) a podnikají krátké jednodenní nebo dvoudenní výlety. Mají už jistou zkušenost s 
cestováním v Evrop� a znají ur�itý po�et zemí. Do budoucna si p�ejí p�edevším (v rámci 
krátkodobých pobyt�) prohlédnout si svou vlastní zemi, praktikovat národní turismus, ud�lat 
malé regionální cesty, nebo dokonce z�stat v bezprost�ední blízkosti svého bydlišt�. 
Sou�asn� je b�hem jejich hlavní dovolené p�itahují ur�ité evropské turistické cíle. Sotva kdy 
procestovali mimoevropské zem� a zdá se, že si mén� plánují daleké cesty. 

Dopravní prost�edky 
Toto je cílová skupina pro organizované autobusové zájezdy (p�edevším pro kratší pobyty). 
Využívají velmi �asto ve�ejných dopravních prost�edk� a jsou pro modernizaci  
a výstavbu železni�ní dopravy (více expresních vlak�, více osobních vlak� a autovlak�  
s vyšší rychlostí). Od letecké linky o�ekávají p�edevším velké bezpe�nostní záruky. Mají také 
nejvyšší nároky na obslužný personál (letušky). 

Organizace, ubytování 
Cht�jí, aby si pobyt mohli sami vybrat, ur�it a rezervovat, p�i ur�itých cestách si však váží 
také pobytu organizovaného. 

Protežované aktivity ve volném �ase 
Rekrea�ní zam�stnání jsou pro n� zdrojem osobního obohacení. Jsou �asto "orientováni 
domácky" (rádi �tou, rádi listují v magazínu nebo �asopise) a p�stují um�lecké aktivity. 
Zaznamenávají televizní informa�ní vysílání na video, aby mohli uchovat d�ležité události. 
Rádi chodí na procházky (p�edevším moralisté), z�ídka však p�stují n�jaký sport. Spokojují  
se sledováním sportovních utkání v televizi. Málo fotografují, p�ípadn� výjime�n� vlastní 
fotoaparát. 

P�edpokládaná spot�eba 
V�tšina této cílové skupiny by cht�la - jako pr�m�rný Evropan - v budoucnu zvýšit výdaje na 
cestování a dovolenou. 

Reklama 
N�kdy ned�v��ují reklam�, kterou poci�ují jako manipulaci. Pot�ebují názorná a informativní 
poselství a oce�ují tradi�ní osv�tlující texty. 
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Jsou p�ístupní také pragmatické reklam� (jak lze zlepšit život) a dají se zlákat estetismem  
a krásou r�zných obraz�. 

Nabídky, které by mohly zaujmout 
Tematické zájezdy, návšt�va památek, muzeí a výstav. P�írodní krásy, historie, panoramatické 
výhledy a krásná krajina. „Vnit�n�" obohacující turistika na národní a regionální rovin�. 
Evropská hlavní m�sta s krátkými kulturními pobyty. Zdravotní pobyty, klidné a 
odpo�inkové pobyty. Pobyty ur�ené k tomu, aby se op�t dostali do formy. Nabídn�te 
ú�elnou službu, naprostou bezpe�nost a optimální pohodlí. 
 
 

� Typ III.: Náro�ný rekreant hledající prožitek 
 
Tato skupina existuje hlavn� mezi m�stským obyvatelstvem, jsou to mladí lidé nebo lidé 
„st�edního v�ku“ (svobodní nebo manželské páry s d�tmi). Jejich zástupci bydlí ve 
velkých m�stech; jsou to �asto absolventi vysokých škol, pracují ve st�edním nebo vyšším 
managementu, jsou ve vedoucích postaveních nebo mají svobodné zam�stnání a obvykle mají 
vysoký p�íjem. 
Realisticky a egocentricky se snaží dosáhnout ur�ité životní kvality a cht�jí pat�it do 
progresivní spole�nosti, v níž jsou volný �as a dovolená p�ístupné co nejv�tšímu po�tu osob. 

Spot�eba 
Jsou to požitká�ští spot�ebitelé, velmi zam��ení na volný �as a zábavu. Vždy vítají novinky, 
mají zájem o vysoce technické výrobky a sportovní výkon. 

Motivace 
Jedná se o vášnivé turisty, jejichž o�ekávání a motivy jsou velmi r�zné. Milují  mobilní, 
aktivní dovolenou, pestrou paletu zábavy a vyhledávají práv� tak sladké lenošení se 
sluncem, pláží a mo�em, jako kulturní odhalování zem�. 
Velmi rádi jezdí do zahrani�í, aby tam objevovali nové krajiny, nové pohledy a jinou 
kulturu. Cht�jí „všude trochu" pochodit, n�co si prohlédnout, zm�nit místo a svou dovolenou 
využívají �asto ke sportování. 
Je to skupina, která má v�tšinou zájem o daleké cesty. Rádi si vezmou n�kolik dní mimo 
hlavní prázdniny, aby si prohlédli n�jaké evropské hlavní m�sto, velké muzeum nebo aby se 
zú�astnili n�jakého um�leckého - hudebního, divadelního �i filmového - festivalu. Rádi by 
objevili Evropu zít�ka a chopí se každé p�íležitosti, aby procestovali sousední zemi. 

Zp�soby chování 
Toto je skupina s nejv�tším zájmem o cestování, která také zná v�tšinu evropských i jiných 
zemí. Má mnohem delší dovolenou než pr�m�r Evropan�; vybírají si ji na n�kolikrát,  
v lét� a b�hem celého roku. 
 
Dopravní prost�edky 
Zásadn� používají nejrad�ji své auto, které jim poskytuje nejv�tší autonomii a nezávislost  
a také jim dovoluje se svobodn�ji pohybovat, když dorazili ke svému cíli. 
P�i obchodních nebo dalekých cestách jsou však sou�asn� hlavními zákazníky leteckých 
spole�ností. Jejich „ideální letecká linka" se vyzna�uje p�edevším pravými bezpe�nostními 
zárukami, dobrou organizací a dodržováním letových �ád�. P�ejí si také více flexibility, více 
možností ke stornování nebo zm�n� letu. 
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Plánování 
Je to svébytná, vpravd� autonomní skupina zákazník�, kterou málo p�itahují p�ísné a p�íliš 
organizované formy. Využívá hlavn� cestovní kancelá�e a velmi oce�uje formu pobytu  
v klubu; jinak dává p�ednost samostatnému plánování dovolené. To p�edevším proto, že �asto 
cestuje mimo sezónu. 

Protežované aktivity ve volném �ase 
Tento typ �lov�ka má i b�hem roku velmi organizovaný volný �as. Rád chodí ven, setkává se 
s p�áteli, chodí do divadla, do kina nebo na koncert, neustále jí atd. V této cílové skupin� se 
nacházejí také lidé v�tšinou pravideln� sportující. 
Sou�ást jejich všedního dne tvo�í spíše kulturní nápl� volného �asu (�etba, hudba, um�lecké 
�innosti). Málo se dívají na televizi, pe�liv� si vybírají své programy, ovšem hifi  
a video pokládají za pravé zam�stnání pro volný �as. V této skupin� rovn�ž najdeme v�tšinu 
fotoamatér�, kte�í vlastní pom�rn� profesionální výbavu a fotografují pravideln�. 

Spot�ební vyhlídky 
Jde o skupinu, která je pro turismus jist� hlavní cílovou skupinou. Mnoho jejích p�íslušník� 
zamýšlí zvýšit své výdaje na cestování a dovolenou. Práv� tak cht�jí vydat za trávení volného 
�asu víc a víc. 

Nabídky, které by mohly zvláš� zaujmout 
Víkend nebo delší programy v celé Evrop�, pobyty v hlavních m�stech nebo ve velmi 
oblíbených m�stech, festivaly a objevné cesty za kulturou. 
Mobilní, aktivní dovolená se zájezdy podle výb�ru a platby, nové destinace, exotické  
a vybrané cíle. Utvo�te nabídku velmi flexibilní a variabilní, s omezenou a diskrétní 
organizací, s nezávislostí, s výb�rem a možností improvizovat. Nabídn�te auto, aby mohli být 
ú�astníci samostatní (aby m�li možnost p�ijet autem nebo si ho vyp�j�it na míst� ur�ení), 
letecké cesty na krátké pobyty. 
 

� Typ IV.: Mladý rekreant hledající požitek 
 
Jsou to mladí lidé z m�st, �asto svobodní, studenti, d�lníci nebo zam�stnanci. Mají st�ední až 
skromný p�íjem. Bydlí v pronajatých bytech ve m�st� nebo na p�edm�stí, v garsonkách nebo 
v malých domcích. 
 
Motivace 
Slunce, pláž a mo�e jsou pro n� hlavní sou�ástí pravé dovolené. Dovolenou považují za 
privilegovaný okamžik volného �asu a uvoln�ní. 
Nejd�ležit�jší je bavit se a t�žit: „být všude p�i tom“, p�stovat sport a užít si nicned�lání. 
Cht�jí se dostat ze svého obvyklého prost�edí, aby rozmnožili možnost radovat se a uvolnit se. 
Rádi objevují p�írodu a nová místa, oce�ují atrakce a zábavní parky, novou zkušenost  
a neobvyklé aktivity, jakož i zábavné sporty. 
Pocházejí p�edevším z evropských hlavních m�st. V cizin� rádi nakupují zboží, které u nich 
doma nenacházejí. Sní hodn� o evropských cestách, ale také o vzdálen�jších místech (USA, 
Karibské ostrovy). 

Zp�soby chování 
Zpo�átku cestovali mimo hranice své zem� pom�rn� málo, i p�esto však znají n�které zem� v 
Evrop�. Jezdí do zahrani�í také proto, aby se nau�ili jazyk nebo aby se v n�m zdokonalili. 
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Dop�ávají si v�tšinou delší dovolenou (speciáln� v lét�) a vybírají si najednou velkou 
dovolenou. N�kte�í jezdí rádi v každém ro�ním období na víkend ven. Protože v okamžiku 
libovoln� naloží se spíše omezenými finan�ními prost�edky, cestují p�edevším po své vlastní 
zemi, ale jsou p�ipraveni jet dále, jakmile se naskytne p�íležitost. 

Dopravní prost�edky 
Cestují p�edevším autem, ale využívají i letecké p�epravy. Od dobré letecké linky žádají 
p�edevším ceny, které jsou dostupné všem, sou�asn� však dobrou organizaci, dodržování 
letových �ád� a možnost zrušit nebo zm�nit let. 

Organizace, ubytování 
Co se tý�e organizace vlastní dovolené, sv��ují tento úkol �asto cestovní kancelá�i; nebo 
improvizují, jakmile se dostanou na místo dovolené. Co se tý�e krátkých pobyt� b�hem roku, 
dávají obvykle p�ednost cestování více �i mén� improvizovaným zp�sobem a starají se o 
ubytování až na míst� samém. 

Protežované aktivity ve volném �ase 
B�hem roku si cht�jí užívat života. Užít si je nejd�ležit�jší. Vypít skleni�ku, vyjít si s p�áteli 
nebo si zasportovat. V�tšinou vlastní také sportovní výbavu. Poslouchají hodn� hudbu. Dívají 
se rádi na sportovní utkání. Milují všechny novinky nebo technické vynálezy a zajímají se o 
hifi techniku a video.Pokládají za formu trávení volného �asu i �emeslné práce a kut�ní typu 
„ud�lej si sám". Jejich koní�kem je fotografování; vlastní jednoduché vybavení. 

Spot�ební vyhlídky 
Tak jako v�tšina Evropan�, cht�li by své budoucí výdaje na cestování a dovolenou zvýšit. 
Jsou jasn� odhodláni vydávat víc a víc. 

Reklama 
Lze je zasáhnout reklamou, která je zcela aktuální, užívá módní výrazy a má vždy na pam�ti 
aktuálnost. Tento typ lidí má rád k�iklavé obrazy, dobrodružnou tematiku, fantastické 
náznaky a všechny obm�ny „amerického mýtu". 

Nabídky, které by mohly zaujmout 
Slunce, pláž (a mo�e), zábava, mnohotvárná �innost, sport, hry, poznávání. Atrakce  
a neobvyklé ztvárn�ní volného �asu, nicned�lání a opalování. 
 
 

� Typ V.: Mladá rodina 
 

Jsou to manželské páry mezi 25 až 44 lety s d�tmi. Bydlí v nájemních bytech nebo malých 
domcích na p�edm�stích �i v malých m�stech. Ženy jsou bu� v domácnosti, nebo pracují  
v zam�stnaneckém pom�ru. Muži jsou �emeslníci, zam�stnanci ú�ad� nebo d�lníci. Tyto 
domácnosti mají pr�m�rný p�íjem. Jsou to zástupci typu životního stylu hledajícího stabilitu 
a ur�itou kvalitu života. Velký význam má pro n� blaho rodiny a výchova d�tí. Velmi jim 
záleží na tom, aby uchovali sv�j domov a vedli p�íjemný a jistý život. 

Spot�ební odhad 
Momentáln� si myslí, že za cestování a dovolenou vydávají mnohem mén� financí než 
pr�m�rné rodiny. Ve skute�nosti jsou zna�n� pod pr�m�rem. 
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B�hem roku je v jejich výdajích na volný �as hodn� položek (knihy, gramodesky, CD, kazety, 
vycházky, divadlo, koncerty, kino a restaurace), navíc jsou nuceni šet�it. 

Motivace 
O velkých prázdninách by si cht�li hlavn� odpo�inout a uvolnit se. Ideálem je magická 
formule: slunce, pláž, mo�e. 
Praktikují p�edevším nicned�lání, když už jsou jednou na míst� dovolené, málo se pohybují, 
hledají hlavn� rodinné uvoln�ní. P�i krátkých pobytech b�hem roku jde hlavn� o pobyt  
v p�írod�, odpo�inek na venkov� a objevování p�írody. 
P�itahují je také atrakce a zábavní parky. Nejd�ležit�jší je vyjít z obvyklého prost�edí a prožít 
volný �as tak, aby se vešli do svého rozpo�tu a neztratili sv�j životní styl. Dosud procestovali 
málo zemí. Obvykle mívají spíše krátké dovolené  
a žádné konkrétní plány, kam by cht�li v nejbližších dvou letech cestovat. Všeobecn� je mén� 
p�itahují daleké cesty po Evrop�. Na krátké pobyty z�stávají p�edevším ve své zemi, 
protože mají k dispozici mén� prost�edk�. 

Dopravní prost�edky 

V�tšinou cestují vlastními auty. Co se tý�e ideální letecké linky, mají relativn� málo 
požadavk�, nebo� mají jen malou zkušenost. Velký význam hraje p�edevším cenový faktor; a 
žádají speciální tarify pro rodiny s d�tmi. 

Organizace a ubytování 
Oce�ují organizované cesty a formy, v nichž je zahrnuto vše, mohou tak se svou rodinou 
snadn�ji cestovat. Romantikové volí penzi. 

Protežované aktivity ve volném �ase 
Jsou velkými konzumenty televizních program�. Rádi se v�nují svým d�tem, rádi hrají 
spole�enské hry nebo se prost� setkávají s p�áteli. Málo sportují (s výjimkou romantik�, kte�í 
se snaží z�stat ve form� tím, že cvi�í aerobic nebo tan�í). Zato velmi oce�ují sportovní 
p�enosy v televizi. Zajímají se o video a hifi. Fotografují málo, jen p�íležitostn�, o dovolené 
nebo p�i velkých rodinných oslavách. 

Reklama 
Velmi na n� p�sobí reklama týkající se životního stylu a reklama s malými scénami  
z každodenního života, která sv�j  produkt situuje do jejich vesmíru. 
Mají rádi také reklamu humorného ražení, která výrobek p�ibližuje a d�lá d�v�rn�jším. P�sobí 
na n� doporu�ení, která vyzdvihují kvalitu produktu prost�ednictvím skute�ného zážitku. 
Vyhledávají v�elou, živoucí atmosféru, autenticitu a pragmatismus. "Vyvíjející se turisté" 
mají rádi cesty a dovolené, ale p�íliš �asto na n� mají málo prost�edk�. 

Nabídky, které by mohly zaujmout 
Slunce, pláž nebo dovolená v p�írod� na venkov�. Nicned�lání, atrakce a rodinné uvoln�ní. 
Zajímavý evropský turismus, nové krajiny a objevování nových kultur. Organizované 
cesty, formy, v nichž je všechno zahrnuto, aby bylo možno za rozumné ceny cestovat s celou 
rodinou. Možnost cestovat vlastním autem; letadlem se speciálními tarify pro d�ti  
a rodiny. 
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8.2 Strategická vize rozvoje CR ve vymezeném zájmovém území 
 
Vize zájmového území podh��í Šumavy a �eského lesa, které je vymezeno �ty�mi hrani�ními 
body: Kdyn�, Švihov, Horaž�ovice a Hartmanice p�edstavuje stát se vyhledávanou 
turistickou destinací �eských i zahrani�ních turist� za ú�elem strávit sv�j volný �as 
sportovními a poznávacími aktivitami v malebné p�írod� s velkým po�tem zachovalých 
krajinných útvar�, s významnými historickými a církevními památkami. 
 
Strategické cíle, specifické cíle a opat�ení rozvoje CR zájmového území 

 
1. vytvo�it image zájmového území spjatého s patrony sv. Vojt�ch, sv. Wolfgang a 

blahoslavený Vintí� s krásami p�írodních pozoruhodností a jedine�ných krajinných 
prvk� bohatého na kulturní a historické památky s vysokým zastoupením 
zem�d�lských farem. 

 
Specifické cíle:  

a) poskytovat ucelené informace 
b) vytvo�it logo a design manuál turistické destinace zájmového území 
c) vytvo�it komplexní prezentaci regionu pro externí subjekty a širokou ve�ejnost 
d) zam��it se na rozvoj církevní turistiky, p�ší poznávací a nau�né turistiky, 

cykloturistiky, agroturistiky a hipoturistiky 
 
 
2. zvyšovat po�et nových turist�/návšt�vník�, zajistit opakované návšt�vy stávajících 

turist�/návšt�vník�, zvýšit vytíženost ubytovacích a stravovacích za�ízení a docílit 
tak zvýšení výnos� z cestovního ruchu 
 
Specifické cíle:  

a) zlepšovat a zkvalit�ovat stávající nabídku  
b) rozši�ovat nabídku o nové produkty a produktové balí�ky, které jsou v souladu se 

sou�asnými trendy CR a vyplývají z p�ání a pot�eb cílových skupin a zárove� 
využívají nejvýznamn�jších atraktivit zájmového rozši�ovat, zlepšovat a zkvalit�ovat 
nabídku služeb CR  

c) vytvo�it produkty regionální gastronomie (klatovské ku�e, klatovský kapr, 
pošumavská topinka, ku�ecí rarášky, pou�ový šumavský kolá�, šumavské homolky, 
šumavská kulajda, šumavské drbáky, anínský pstruh, …) 

 
Opat�ení: 

� vytvo�it programy organizované turistiky – programy s pr�vodcem pro skupinu více 
osob, organizované touroperátorem nebo místní cestovní kancelá�í 

� vytvo�it jednodenní programy spjaté s produktem turistické karty Šumava – �eský les 
� vytvo�it vícedenní programy spojováním a kombinací jednodenních program� 
� vytvo�it 2-3 denní,  
� vytvo�it víkendové programy 
� vytvo�it ve�erní programy 
� vytvo�it programy pro rodiny s d�tmi 
� vytvo�it nau�né a poznávací programy pro školy 
� vytvo�it programy pro cílové skupiny jednotlivých segment� (uvedeno viz výše) 
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� vytvo�it programy zam��ené na koncerty, výstavy, kulturu a kulturní památky 
� vytvo�it programy zam��ené na sport 
� vytvo�it programy zážitkové turistiky zam��ené na kombinaci sportu a kulturních akcí 

s d�razem na pobyt mladých lidí 
 
 

3. dosáhnout �ast�jších a opakovaných návšt�v 
 

Specifické cíle:  

a) vytvo�it tradici a podporovat opakované konání výstav, veletrh�, jarmark�, poutí a 
dalších tradi�ních venkovských oslav 

b) zajistit kvalitní služby 
c) zlepšit marketing nabízených produkt� a služeb  
d) vytvo�it rezerva�ní systém 
e) poskytovat výhody zákazník�m p�i opakování návšt�vy a stálým zákazník�m 

 
 
4. prodloužit délku pobytu a dosáhnout prodloužení turistické sezóny  
 

Specifické cíle:  

a) zajiš�ovat služby a vytvá�et takové produkty, které budou lákat turisty i mimo letní 
sezónu na ja�e a podzim 

b) zajiš�ovat služby a vytvá�et produkty, které udrží turisty v regionu i za nep�íznivého 
po�así 

 
Opat�ení: 

� výstavba nových krytých bazén� s dalšími doprovodnými atraktivitami 
� výstavba sportovních areál�, fitness center, h�iš�, tenisových kurt�, minigolfových 

h�iš�, bowlingových areál�, t�locvi�en, relaxa�ních center, masážních salon� a jiných 
center umož�ující odpo�inek, uvoln�ní, na�erpání nových sil, relaxaci, pohyb, aktivní 
�innosti, sport 

 
 

5. zlepšit konkurenceschopnost zájmové oblasti i podnikatel� p�sobících v cestovním 
ruchu 

 
Specifické cíle:  

a) zlepšit a zkvalitnit stávající nabídku služeb 
b) zlepšit a zkvalitnit produktovou nabídku  
c) rozší�it nabídku ubytovacích a stravovacích za�ízení v mikroregionech B�le�, 

Kdy�sko, M��ínsko, Práche�sko 
d) zkvalitnit stávající nabídku ubytovacích a stravovacích za�ízení v celém zájmovém 

území 
 

Opat�ení: 

� zmodernizovat kina a divadla, vybavit je za�ízením využívající moderní technologie 
(zvuk, obraz), u mnohých je zapot�ebí celková rekonstrukce exteriéru i interiéru 

� rekonstrukce a opravy církevních památek  
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� úpravy venkovních ploch v blízkém okolí historických budov a památek, muzeí, 
galerií… 

� umíst�ní v�tšího množství odpadkových koš� v okolí turistických atraktivit 
� vybudování parkovacích ploch u turistických cíl� 
� rekonstrukce, opravy a modernizace stávajících venkovních koupališ� a p�ilehlého 

zázemí (WC, sprchy, p�evlékárny, restaurace, …) 
� rekonstrukce, opravy a modernizace krytých bazén� – rozší�ení o další atraktivity jako 

jsou ví�ivky, masážní bazény, bazény pro d�ti, sauny, páry, restaurace, fitness centra, 
masážní a relaxa�ní salony 

� vybavit restaura�ní a ubytovací za�ízení d�tskými koutky, h�išti, proléza�kami a 
dalším vybavením pot�ebným pro rodiny s d�tmi 

� podporovat podnikatelské zám�ry v oblasti p�j�ování a servisu sportovního vybavení 
a pot�eb pro co nejširší nabídku sportovních aktivit 

 
 
6. zlepšit marketing cestovního ruchu 

 
Specifické cíle:  

a) zajiš�ovat intenzivní propagaci regionu 
b) neustále p�ipomínat nabídku zájmového území potenciálním turist�m p�esv�d�ovat  je 

o výjime�nosti regionu, lákat a p�esv�d�ovat je k návšt�v� 
c) vytvá�et kvalitní, avšak finan�n� nenáro�né propaga�ní materiály v jazykových 

mutacích (�eský, n�mecký, anglický jazyk) 
 
Opat�ení: 

� zvýšit a koordinovat ú�ast na veletrzích a výstavách 
� propagovat region na internetových stránkách 
� propagovat region v návaznosti na vyšší organiza�ní celky – zajistit umíst�ní 

internetového odkazu na webových portálech Plze�ského kraje (www.turisturaj.cz), 
Euroregionu Šumava (www.euroregionsumava.cz), Euroregionu Egrensis 
(www.euregio-egrensis.org), RRA Šumava (www.rra-sumava.cz) 

� umístit internetový odkaz na internetové stránky zahrani�ních partner� 
� zlepšovat a zkvalit�ovat služby turistických informa�ních center 
� po�ádat kulturní akce, seminá�e, sezení, porady �i setkávání, oslavy výro�í, … 
� poskytovat cenové slevy – rodinné, studentské 
� poskytovat výhody stálým zákazník�m 
� po�ádat sout�že 
� využívat reklamy v místním i regionálním tisku 
� uskute��ovat propaga�ní akce – den otev�ených dve�í, zahájení sezóny, … 
� vytvo�it reklamní p�edm�ty 
� vytvo�it suvenýry charakterizující zájmové území 
� vytvo�it komplexní katalog nabízených produkt� a služeb (ve spolupráci s cestovní 

kancelá�í, touroperátorem) 
� vytvo�it mapy s turistickými stezkami a cyklotrasami nacházejícími se na vymezeném 

území s jejich návazností na �esko-n�mecké hranice 
� vydávat turistický �asopis/zpravodaj nebo rozší�it stávající zpravodaj Pošumaví o 

všestranné konkrétní informace pro turisty 
� uskute�nit reklamní kampa� produktu turistická karta Šumava – �eský les 
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7. podpo�it vznik profesionálního managementu vymezeného území 
 

Specifické cíle:  

a) nalézt destina�ní firmu nebo sestavit destina�ní management �ídící rozvoj CR  
b) navázat aktivní spolupráci s vyššími organiza�ními celky: Plze�ský kraj, Euroregion 

Šumava, Euroregion Egrensis, Regionální rozvojová agentura Šumava, �eská centrála 
cestovního ruchu – Czechinvest, Horeca 

c) navázat smluvní vztahy s cestovními kancelá�emi a touroperátory 
d) podporovat a rozši�ovat spolupráci se zahrani�ními partnery 
e) posilovat spolupráci s podnikatelskými subjekty 
f) zajistit certifikaci poskytovaných služeb 
 
Opat�ení: 

� sestavit pracovní tým koordinující realizaci strategických marketingových cíl� CR 
zájmového území 

� navazovat kontakty a rozši�ovat spolupráci se zahrani�ními partnery na konkrétních 
projektech 

� získávat zkušenosti a know-how pro rozvoj CR od zahrani�ních partner� 
� vzd�lávat pracovníky v cestovním ruchu, vzd�lávat pracovníky turistických 

informa�ních center 
 
 
8. zlepšit nedostate�nou turistickou infrastrukturu cestovního ruchu 
 

Specifické cíle:  

a) zam��it se na rozvoj církevní turistiky, p�ší poznávací a nau�né turistiky, 
cykloturistiky, agroturistiky a hipoturistiky 

 
Opat�ení: 

� rozší�ení sít� turistické infrastruktury vybudováním nových turistických tras, 
nau�ných stezek a cyklotras zejména v mikroregionech: B�le�, M��ínsko, Plánicko, 
Horaž�ovicko, Kdy�sko v�etn� osazení informa�ních tabulí a orienta�ních zna�ek 

� vybudování a ozna�ení poznávacích a nau�ných stezek v p�írodních parcích a 
rezervacích: Práche�, Plánický h�eben, Kochánov, Bud�ticko 

� vybudování a ozna�ení poznávacích a nau�ných okruh� po p�írodních útvarech: 
 
Návrh možných okruh� nau�ných stezek: 
 

I. okruh: Klatovy – St. Úhlava – B�le� – Americká zahrada – Tupadelské sklály 
– Klatovy 

II. okruh: Klatovy – Lu�áky – Sv. Bernard – U radošína – Loreta – Klatovy 
III. okruh: Klatovy – Jelení Vrh – V Morávkách – Dolejší dráhy – Velký kámen – 

Bejkovna – Klatovy 
IV. okruh: Horaž�ovice – Práche� – Zbynické rybníky – Borek u Velhartic – 
�epi�ná – Pu�anka – Klatovy 

V. okruh: Sušice – Mil�ice – Strašínské jeskyn� – Mrazové srázy u Lazen – Na 
Voješku – Pastvišt� u Fín� - Sušice   
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� vybudování a ozna�ení poznávacích stezek po církevních památkách (CP): 
 

Destinace s CP a doporu�ení pro poznávací stezky po CP: 
 

I. Klatovy – Dolany – Švihov – Borovy – Lužany – P�eštice 
II. Klatovy – Bezd�kov – B�ha�ov – Lou�im – Brní�ov – Kdyn� 

III. Klatovy – Týnec – B�šiny – �achrov – Kolinec – Mokrosuky – Hrádek u 
Sušice – Dobrá voda u Hartmanic  
Sušice – �ernice – Žichovice – Horaž�ovice 

IV. Klatovy – Plánice – Nicov – Pa�ejov – B�ežany – Malý Bor - Horaž�ovice 
 
 
P�íklady možných turistických program�: 
 
Po stopách blahoslaveného Vintí�e – 3 denní p�ší výlet po Vintí�ov� stezce na území �R, 
nabídka: jaro-podzim 
1. den: trasa Prášily – Sušice (30,5 km) – ubytování Prášily (Sport hotel Prášily, s.r.o.), Sušice 
(hotel Gabreta)  
2. den: trasa Sušice – Horaž�ovice (20 km) – ubytování Horaž�ovice (hotel Zlatý Jelen) 
3. den: trasa Horaž�ovice – Blatná (25 km) – ubytování Blatná (pension Hanzlík) 
Víkend s aerobikem – celoro�ní nabídka  
ubytování v Klatovech – penzion nebo hotel s plnou penzí, lehká dietní strava 
Pátek:   07:00 – 19:00 hod. – p�íjezd zájemc�, ubytování 
Sobota: 07:30 – 08:30 hod. – lehká snídan� 
             09:00 – 11:00 hod. – kondi�ní aerobic (sportovní hala Klatovy) 
             12:00 – 13:30 hod. – ob�d 
             14:00 – 16:00 hod. – prohlídka Klatov / cvi�ení ve vod� – plavecký bazén Klatovy 
             17:00 – 19:00 hod. – stepaerobic 
             20:00 – 22:00 hod. – lehká ve�e�e a posezení s hudbou 
Ned�le: 07:30 – 08:30 hod. – lehká snídan� 
             09:00 – 10:30 hod. – bodyforming (sportovní hala Klatovy) 
             11:30 – 12:30 hod. – ob�d 
             13:00 – 15:00 hod. – tane�ní aerobic 
             16:00 – 17:00 hod. – protahování, kalatentika 
Na koni po Farmá�ské stezce: jednodenní výlet, nabídka: jaro – podzim, ubytování: Petrovice 
u Sušice (pension Na Mýtin� Petrovice u Sušice) nebo Vojetice (ekoagrofarma Vojetice) 
Petrovice – Pa�ezí – Rovná – Dolní Kochánov (prohlídka ekofarmy Kochánov) – Horní 
Kochánov – Keply (ob�d: pension Keply) – St. Hu� – Radkov – Mocov – H T�šov – D T�šov 
Propaga�ní materiál: pr�vodce po Farmá�ské stezce v�etn� panoramatické mapy, profilu 
stezky, seznamu IC a informacích o ubytovacích a stravovacích za�ízeních 
Nau�ná stezka: Hamižná u Hartmanic – jednodenní p�ší výlet, nabídka: jaro – podzim, 
ubytování: Keply (pension Keply), Dobrá Voda u Hartmanic (D�m Archand�la Gabriela), 
Hartmanice (pension Pod Hamižnou) 
Nau�ná stezka: Podél Ostružné: jednodenní p�ší výlet, nabídka: jaro – podzim, ubytování: 
Velhartice (Apart pension) 
Lyžování v Hartmanicích: víkendová nebo týdenní lyža�ská dovolená pro rodiny s d�tmi 
Ubytování: Dobrá Voda u Hartmanic (D�m Archand�la Gabriela), plná penze, d�ti do 6 let 
polovi�ní cena 
Celodenní lyžování – ski pas t�í-denní / týdenní; d�ti do 6 let zdarma  
Ve�erní posezení s hudbou 
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Dovolená na kolech v Pošumaví: aktivní dovolená na kolech spojená s prohlídkou 
historických památek a p�írodních pozoruhodností, pr�vodce, ubytování: Klatovy, 
Horaž�ovice, Hartmanice 
1. den: Klatovy – Chudenice – Švihov – Klatovy 
2. den: Klatovy – B�šiny – Velhartice – Kolinec – Zavlekov – Klatovy 
3. den: Prohlídka Klatov, plávání – krytý bazén Klatovy  
4. den: Klatovy – Klenová – Pocinovice – Kdyn� – Klatovy 
5. den: Klatovy – Plánice – Nalžovské Hory – Horaž�ovice (ubytování Horaž�ovice) 
6. den: Horaž�ovice – Rabí – Sušice – Hartmanice (ubytování Keply, Dobrá Voda) 
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