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by Igor



Kam na Šumav

- starý zámek v Chudenicích

- Americká zahrada

- rozhledna Bolfánek u Chudenic

 

Chudenice - msteko (mstys) 11 km severozápadn od Klatov, v krásné kopcovité krajin na

hranicích klatovského a domažlického okresu.  Patí mezi nejstarší eské osady, od 12.

stolení bylo sídlem rodu ernín. V roce 1996 bylo Chudenicko vyhlášeno krajinnou

památkovou zónou.

 

Chudenice

2



Chudenice - starý zámek
U ernínského zámku 1, 339 01 Chudenice, Czech Republic,CZ

49° 28' 6.57"   13° 10' 27.93"
 

 
Místo je pipomínáno již ve 13. století jako sídlo významného eského rodu Czernín
(ernín). Starý zámek na námstí byl z pvodní tvrze pestavn v 16. století renesann a v 18.
století upraven barokn.
 
Na zámku je Muzeum Josefa Dobrovského, který v Chudenicích rád pobýval. V pracovn
vzdlaného jezuity Dobrovského stojí pvodní stl s prvotisky jeho knih, židle, odpoinkové
lžko a kruhový stl
 
Expozice Jaroslava Kvapila, který se zde narodil a proslavil se pozdji jako dramaturg,
režisér a editel Národního divadla upoutá autentickým nábytkem, divadelními plakáty,
dobovými snímky a ilustracemi i korespondencí umlce, který napsal nap. dramata
Memento, Princenzna Pampeliška, Sirotek a složil libreto k slavné Dvoákov Rusalce.
 
Nachází se zde také stálá expozice historie rodu ernín a expozice vnovaná historii msteka.
K vidní jsou i dobové zámecké interiéry.
 
Ve sbírkách obecního muzea, založeného v roce 1947 se nenásiln prolíná kultura zámku a
lidová tvoivost podzámí. Rychtáský stl s rychtáským právem a peetí, podobizny ernín,
seznam zdejších starost a spousty zajímavostí zdobí rozsáhlou expozici. Málokdo ví, že
krom národních obroditel Dobrovského, Palackého, elakovského, navštvovala
Chudenice, v dob svého pobytu na Domažlicku, spisovatelka Boena Nmcová, o emž svdí
vystavovaný vjí.
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Chudenické obecní muzeum se pyšní unikátním exponátem - kalichem starým bezmála
dv st let, s kterým sloužil zejm poslední mši v kostele sv. Jana Ktitele, uitel dtí majitele
panství ernína a knz Josef Dobrovský. Pozlacený kalich byl ukryt ped okupanty koncem
ticátých lét minulého století a pomrn nedávno byl v kostele nalezen.
 
astými hosty bývali v první polovin minulého století, nap. písniká Karel Hašler a rodáci
hudební skladatel Josef Rejcha, vhlasný ženský léka profesor Václav Rubeška,
pírodovdec Jan Roubal, pedagog Slavoj Amerling a další, pro které pedstavovalo
Chudenicko bránu Šumavy a Chodska.
 
Tajemství ukrývají legendami opedené zámecké místnosti ernín, kteí se psali staroesky s
Cz. Na úsvitu sedmnáctého století prý sestoupil z nebes k starému hrabti do pokoje andl a
zvstoval, že se má vydat do kostela, protože do tí dn opustí svt. Tak se i stalo. Syn nechal
na strop namalovat andla a pokoj se dodnes nazývá andlským. S pokojem sousedí erná
komora, kde ml být nalezen od sazí umounný chlapec, pojmenovaný proto ped staletími
ernín.
 
Nedaleké arboretum – Americká zahrada - patí k nejstarším v Evrop, nabízí procházku
mezi  cizokrajnými stromy. V zahrad se nachází empírový zámek, zvaný Láze.
 
Informace : tel.: 376 398 100
 
Provozní doba (v roce 2009 *) :  
 
Návštvní doba: erven, ervenec, srpen denn krom pondlí: 9 - 12, 13 -18
duben,kvten,záí, íjen : soboty, nedle a státní svátky : 9 - 12, 13 - 17
Poslední prohlídka odchází 1 hodinu ped koncem otevírací doby!
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Rozhledna Bolfánek
Chudenice 59, 339 01 Chudenice, Czech Republic,CZ

49° 27' 35.68"   13° 9' 45.33"
 

 
Bolfánek - rozhledna na vrchu Žár (583 m.n.m.) nedaleko msteka Chudenice.  Mí 45m,
má celkem 138 schod a poskytuje nádherný výhled na široké okolí – Šumavu, eský les i
Radyni u Plzn. Za velmi dobré viditelnosti jsou (prý) vidt i Alpy.
 
Na míst rozhledny stávala pvodn kaplika postavená na pam Svatého Wolfganga. Podle
povsti zde v nedaleké jeskyni pod skálou penocoval ezenský biskup Wolfgang, když
cestoval z Prahy ze svcení prvního eského biskupa Dtmara v r. 973.
 
V letech 1722-1725 zde byl Františkem Josefem ernínem postaven velký poutní barokní
kostel podle návrhu ernínského architekta Maxmiliána Kaky. Kostel po uzavení v roce
1785 chátral a v roce 1810 byl až na kostelní vž zboen. Základy kostela však jdou dodnes
vidt nedaleko vže.
 
Vž byla v roce 1845 zvýšena na 45 metr, zmnna do souasné podoby (inspirací byla údajn
erná vž v Klatovech) a upravena jako rozhledna.
 
U paty vže je vstup do kapliky, kde je možné sestoupit po schodech až ke skále, na které
je postavena. Kámen má údajn léivé úinky. Jedna z povstí praví, že pokud se prasklina v
jeho hmot zvtší natolik, že jím projde thotná žena, oteve se cesta pro pekelné síly.
 
Otevírací doba rozhledny (*)
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Duben - So, Ne, Svátky - 10:00-12:00, 14:00-17:00
Kvten, erven - Út-Ne - 9:00-12:00, 13:00-17:00
evenec, srpen - Út-Ne - 9:00-12:00, 13:00-17:00
Záí Út-Pá - 9:00-12:00, - 13:00-16:00 So, Ne, Svátky 10:00-12:00, 13:00-17:00
íjen, listopad - So, Ne, Svátky - 13:00-16:00
Poslední prohlídka 15 minut ped koncem otevírací doby.
Za špatného poasí rozhledna uzavena.
Návštvu je možno dohodnout i mimo otevírací dobu.
Tel.: 376 398 245
 
(*) … bez záruky.
 
Jak se tam dostaneme:
 
po modré turistické znace z Chudenic, 1,5km
po modré znace od parkovišt u zámku Láze,  0,5km  
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Pušperk - zícenina hradu
Pušperk 4, 339 01 Pole, Czech Republic,CZ

49° 26' 8.96"   13° 9' 9.7"
 

 
Hrad Pušperk postavil a po svém erbu "lišce" (Fuchsberg) pojmenoval vítz nad Uhry v
bitv na Moravském poli 12. 7. 1260 Jaroš, zvaný Velký, ze Slivna a z Podvous. Tsn pod
hradem vedla starodávná zemská silnice z Klatov pes Pole k Horšovskému Týnu,
zprostedkující spojení rakouských zemí s íší. Ale už v roce 1465 se popisuje Pušperk jako
odúmr: "...hrad poboený Pušperk se dvorem opuštným..." Na poboeném hrad sídlili
loupežníci pepadávající povozy obchodník, proto byl roku 1473 na Den Božího tla
klatovskými obyvateli dobyt.
 
[editovat] Povst
Po pepadení a zboení Pušperka byli vyvraždni všichni jeho obyvatelé. Za njakou dobu po
tom sedlák z blízké vsi Bezpravovic uslyšel ze zícenin hradu volání o pomoc. Nalezl tu
pak v zavalené spižírn jedinou dceru hradního pána, která se tu pi obléhání hradu
schovala, a když se po dobytí hradu vchod sesul, zde drahný as ze zásob potravin žila, až
konen sedlákem byla osvobozena.
Jiná povst:
Hrad Pušperk spojen prý byl s hrádkem Ruchomperkem, vystavném na blízkém vrchu
Kouimu, podzemní chodbou, kterou se majitelé tchto tvrzí navzájem navštvovali. Pán z
Kouimi dlužen byl Pušperskému rzné obilí a zvlášt mnoho hrachu. Mezi sousedy vypuklo
rozladní, když vitel se dožadoval vrácení.
Kouimský slíbil vrácení dluhu a skuten také poslal na Pušperk nkolik povoz se sudy s
hrachem. Sotva ale byly vozy na hradní nádvoí vpuštny, vyítili se ze zakrytých sud
ozbrojenci a nic netušící posádku hradu ubili.
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Ruchomperk - zícenina hradu
345 06 erníkov, Czech Republic,CZ

49° 25' 45.53"   13° 6' 21.84"
 

 
Na zalesnném kopci Velký Kouim, 6 km jihozápadn od Chudenic, stál patrn již v první
polovin 14. století hrad nazvaný Rauchenberg i Ruchomperk, což je peklad eského názvu
hory Kouim. Dnes jsou z hradu dochovány jenom nepatrné stopy, prokazující nkdejší
oválný pdorys píkop a hradeb. Ovál byl na delší stran peat píkopem, takže je možno
rozlišit vtší horní hrad a menší dolní hrad se studnou. Postavili jej snad ernínové, kteí byli
jeho majiteli v druhé polovin 14 
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Velhartice - hrad
Velhartice 3, 341 42 Velhartice, Czech Republic,CZ

49° 15' 49.74"   13° 23' 52.7"
 

 
Hrad Velhartice byl založen na pelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném
íkou Pstružnou. Tento hrad si patrn jako rodové sídlo pán z Velhartic poal stavt Bušek
starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli vrní a oblíbení komorníci Karla
IV.
 
Raritou je svtov unikátní kamenný most spojující hmotná torza paláce zvaného Rajský a
jeho protjšku - pední vže. Návštvníky zaujme i pozdn renesanní zámecké kídlo. Na hräd
byly svého asu uschovány korunovaní klenoty Království eského, aby nemohlo dojít ke
korunovaci Jiího z Podbrad na krále.
 
Ke konci 18. století zaíná hrad postupn upadat. Poslední majitelé - Windischgrätzové
hrad opustili v roce 1945, poté pechází do státních rukou.
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