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Přešucko
JC oblast ncpráv cm turisty
Pozornému
návštěv nlkov I však nabili mnoho zajímavého
a
poměrně malém úzenu se můžete ctkat s památkami dokurncntujícřrni
3000
let naší civilizace. Najdete zde mohyly Z doby bronzové. numořádně
cenny
a zachoval)
románsky
kostelík
na Vicově,
navštiv ne zřiccruny
kdysi
významných
hradu Skála a Roupov. dále pak
Jeden z nejkrásnějších
barokních chrámu v Čechách - chrám
ancbevzetí Panny Marie \ Přešticich,
projektovaný
věhlasným
architektem
Kiliánem
Ignácem Dientzenhoferem
a novorenesančni
zámek proslulého
stavitele a mecenáše
Jo efa Hlávky
v Lužanech

opomíjenát

Vedle mnoha kulturních památek mužete navštívit I několik přírodních
chráněných
území a zajímavosti.
Všechny památky jsou v našem regionu
velmi dobře dostupné,
v neposlední
řadě i díky nově značeným sítím
cyklotras, které nabízí
i několik míst s překrásnými
výhledy do dalekého
kraje. Naše orientační
mapka kromě památek
a číslovaných
cyklotras
informuje o možnostech
stravování, občerstveni a ubytování
Našlrn cílem je Vaše spokojenost
informace pomohou rychle se zorientovat
Mnoho přřjernn 'ch zážitků

a doufáme.
a naplánovat

mcccnašc
Josefa l lhiv ky ( 18~ 1-1908)
q\ ~značnějš: památkou
me-ta Je
chrám Nancbcx /cu Pann~ Manc. dorrunuuct
celému
městu
Pattl mCII
\ yznarnnc
ta\ b~ pozdruho baroka podle náv rhu K I Drcntzenholcra
lntcncr
Je přistupn.
bohužel pouze \ době bohoslužeb
K trase \ ~chazky b) I \ ydán tevtov \ a Obra70\) průvodce ,. Vycházka I okolí
Přcšuc a Přichov ICC" Je k dosiaru \ lnfoceruru města Přešnc. \ Přichov icrch
na Ol. 'I \ Domu hrstorre Přešticka
'I

Pojďte a poznávejte
s narm Přcšucko.
tento malebný
kout Plzcňského
kraje, kter}
se rozprostiní
\ široké kothnč
řeky Úhlav ~
mezi městy PlzCI) a Klatov
Zapomeňte
na
ruch a shon každodenního
ŽI\ ota a přeneste
C do podšumav
ké kraJIII).
kterou ještě
nepoškodil rOLVOJprůmyslu

že Vám následujicí
si výletní trasy.

Zámkv
Památné strom, na Př-e ticku
a mapce JSou označen} S) mbolcm

ebílovy
Pozoruhodný

a o isk» any od I do 6

I \11) nářnv a lípa stojí \ blízko ti mlyna p. Turka v Dolru Lukavici Stáři 111')
se odhaduje cca na 400 let. Strom dosahuje vyšky 21 m a obvod kmene Je 600
cm (měřeno vžd~ ve výšce 130 cm od zemč)
2 Lípa se nachází mezi obcí Snopoušov y a osadou Mrtol na pokraji
stará kolem 600 let. vysoká 15 rn a obvod kmene má 395 cm.
3 Lípa rnalolistá
střeží kapličku
S\ Anny u polru cest)
Přlchovice a Kuciny Stáří se odhaduje na cca 260 let. výška
kmene má 378 cm.

ba

k

rnezr obcemi
18 m a obvod

4 Douglaska
tísolistá patří k vzácný m dřevrnárn v arboretu u osady 1I0ra
u Újezdce (VIZ. aučná stezka hr.Hanušc)
Jedleje stará cca 150 let, dosahuje
výšky 36 m a obvod kmene je 365 cm.
5 Malinccká

uvedeno

lípa vyrostla na okraji obce Malincc u Kbela.Stáři
250 let, výška 19 m a obvod kmene 460 cm.

stromu Je

6 Kaccrcnský
dub se každoročně
zazelená
na hrázi rybníka
Kacema
v blízkosti obce Buková. starý je cca 430 let. vysoký 31 m a obvod kmene je
úctyhodných 750 cm.

Vám přeje
manažerka

mikroregionu

Hana Bouchnerová

aučná

stezka hraběte Hanuše
Stezka dlouhá asi 2,4 km má celkem devět zastaveni
s tabulemi,
které
návštěvníka
informují o hrstem, archeologii, památkách i přírodě Ptenínska.
tezka začíná před ptenínským
zámkem a pokračuje
za obcí přes řeku
Merklínku
do nedalekého
lesa. Zajímavé
jsou údaje o provozu
vodní
elektrárn , která byla umístěna ve mlýně I o drobných sakrálních stavbách
v okoli( kapličky a boží muka) nebo o funkci lesa a jeho obyvatelich.
Hezká
le ní partie vrcholi posledním zastavením v arboretu hraběte Jana Kolovrata
Krakovského,
který je zmiňován
v románu Boženy
ěrncové ..Pohorská
vesnice" jako hrabě Hanuš
Kromě vzácných
dřevin můžete zde spatřit
I mohutnou přes sto padesát let tarou douglasku usoli tou Vzácné dřeviny
JSou označen
tabulkami s botamckýrm informacemi.
Vycházka do okoli Přeštic a Příchovíc
Délka trasy Je 19 km a vede krásnou kraj inou v okoli Přešuc a Příchovic. Má
13 zastavení. Začíná na Masarykově náměstí v Přešticich a odtud směrem na
Nepomuk na most přes řeku Úhlavu zdobeny sochou sv Jana
epornuckého
Na křižovatce za mostem odbočuje doleva směrem na obec Vodokrty
kolem
starobylého kostelíka Vicov. pak rnčrem k lesu Střížov, ve kterém se nachází
místo, kde byl hřbitov z dob napoíeonských
válek a dále k mí tu .. U v.
Trojice"
Pokračuje přes státní silnici Přeštice-Ncpomuk do lesa Ticholovec.
Zde e nalézá místo bývalých lázní sv. Lamberta a o 500 rn dále je na skále
malovaný
obraz
v. Vojtěcha.
Odtud trasa vede kolem chráněné
lípy
u kapličky
sv. Anny. postavené v roce 1742. s pokračuje polní cestou do
obce Kucíny a směrem přes obec Radkovicc až na zříccnmu hradu Skála
a vrací se do Přešuc přes Přichovrcc po červené značce KCT V Přešucich lze
vycházku
ukončit prohlidkou expozic Domu historie Přešucka v Třebizského
UliCI Hned naprou muzeu stOJI pomník význačného
přešuckého
rodáka.
hudebního
skladarele a pedagoga Jakuba Jana Ryby ( 1765-1815) Pobil?
muzea JC čp 16
rodn~ durn prosluleho
rodáka \ čhlavncho archuckta

pnzcmkovú reformě vvslancc české republik)
\ Rusku a \C v l.rvuuctv i jcho
rodu zustal dodnes
I puvodru stal by se zachovalo obvoduve
zdrvo dvouparrového paláce Z po/duč goucke přestal b) , konce 15 xtolcu zcjrncna pak
opevněni
vychodniho
přcdhradi
se dvěma baštanu torvo \ stupmho křrdla
s branou. valem a obranná \či a vzácně dochována ongmalm hradní černá
kuchyně
osmibokým
konuncm

Přírodní

památk"

Přírodní
rezervace
Zlín
Se nachází v lese na vrchu Zlin, aSI 1.5 km Jihozápadně
od obce SnopOUŠOV)
v nadmořské
výšce okolo 380 rn Toto rrusto Je rezervací již od roku 1965,
Jedná se o teplomilný
smíšený les s mimořádně bohatými společenstvy háJo é
vegetace.
Přírodní
památka Lužany
Se nachází v meandru řeky Uhlavy u LUŽ3n
Měčin
asi I km od lužan kého mostu prou
proti zámeckému parku Je též zbytek lužniho
V) hlášena JIŽ v roce 1951, má rozlohu 7 ha v

napra o od silnice ve směru na
proudu řeky
a pravém břehu
lesa.Tato přírodní památka byla
nadmořské výšce 355 m

IIistorické
osídlení Přešticka
O idleni Přešucka se datuje až 3000 let př n I Mista, kde by I) nalezeny stopy
a památky po nejstarším osídleni lidmi JSou sídliště. pohřebiště nebo hradiště.
z nichž nejstarší
ídliště Je na hoře Bzí u Letin
aleziště mohyl v okolí obcí
Kbel. Vlčí a Zelené se považují za rnohylová pohřebiště z doby halštatskě.
Tato místa byla prozkoumána
v letech 1893 a 1894 c.k. profesorem Dr. J. L.
Pičcm a prezidentem České akademie Josefem Hlávkou na základě objevu K
Lcgera. účemiho lužanského cukrovaru
Celý výzkum Je sepsán v práci
nazvané Mohy ly Lužanské L roku 1895.
Hrad
kála
Výrazné zříceniny hradu jsou na kalnim buližnlkovérn
bradle 490 m n.m
v Černém lese asi 0,5 km jižně od Radkovic. První neurčitá zmínka o hradu JC
z roku
I 179 Zbytky zdiva j ou charakteristické
důkladností
a velkou
pevností malty a představují
díky své hl toru Jednu z nejpozoruhodnějších
památek hradního stavitelství v Čechách
Hrad Roupov
Je uváděn k r. 1250 Jako sídlo Držky / Roupova
Ilrad chátrá Jli od r 1707
kd~ ho koupil Jan Jiří říšsk} hrabě von der Ilauben a vzápěu ho přrpojtl
k čcrvenopořičskernu
panstvi
Po požáru
městečka
roku 1817 byl hrad
rozchrran
na stavební
marcnál
Jako zbytkový
statek ho odkouprl
po

barokniho zámku L let 1706-16. budovaný Adamem
a dokončen)
Antonií Josefou Černinovou tvoří přední
budova a zrcadlově přl\ ráccná zadni budova. která v~ užila část ldl renesanční
t\ rze. Obě čásu spojovaly přizemni chodbové trakty Stavitelem
zámku b) I
Jakub Augustou. údajně dle předloh) Johanna Lucase l hldcbrandta.
Objekt
restaurován
a Je veřejně přístupný
Za shlédnutí
určitě stoji I stálá expozice
hasičské techniky
Jindřichem

komplex

ze Steinau

Lužany
Renesanční
zámek b) I po taven na místě původní goucké tvrze. V letech
1886-1887 dal zámek pře iavět do dnešní podoby majitel význačný architekt
Josef Hlávka. Malou zahradu
před zámkem
stavitel rozšířil do podoby
kraj inářského
parku
propojeného
můstky
přes ramena
řeky
Úhlavy
a přecházejícího
do přirozených
lužních porostů. V současné době je zámek
majetkem nadace ..Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových".
ávštěvu
interieru lze dohodnout se správcem zámku.
Ptenín
Barokní trojkřídlí zámek byl přestavěny
rodem
Morzinů kolem roku 1738
L původní
středověké tvrze ze 16. století. V současné době je nepřistupný, Za
shlédnutí však stojí nejen stavba, ale také rozsáhlý park rybníčky a značenou
naučnou stezkou hraběte Hanuše.
Příchovice
a místě bývalé tvrze rodu Příchovských
z Příchovic nechal postavil barokní
zámek v letech 1718-1719 Jindřich Antonín Henigar ze Seeberka, tehdejší
majitel příchovického
panství, podle plánů J. Augustona.
Patrová stavba je
v zahradním
průčelí opatřena dvoupatrovým
rizalitern. Zámek je v soukromém vlastnictví a prohlídky JSou možné pouze několikrát do roka
Dolní Lukavice
Barokní zámek byl postaven v roce 1708 na místě původní tvrze dle návrhu
J Augustona
Jde o trojkřídlou
stavbu, ve střední
čásu dvoupatrovou.
V zámecké
kapli se nachází rozsáhlá freska F.J.Luxe.
Kolem zámku
e
rozprostírá
park z 18. století s plastickou
výzdobou.
Zámek byl vrácen
původním majttelúrn a \ současné době probíhají opravy
Merklín
Budova

roku 1670 Jakubem
Berchtoldern
18. století byl upraven zazděnírn arkád
a při V) razné přestavbě v letech 1824-1825 zbořena věž. Objekt byl průběžně
adaptován I ve 20 stol V sou čas nosu je sídlem Obecního úřadu
L

zámku

je

postavena

kolem

Uherčic na místě tvrze. V polovmě

Duležíté kontakty:
Míkroregíon
Přcšticko:

www.mikroregion.net
e-rnail: presticko@mikroregion.net
Informační
centrum města Přcštic, Masarykovo
nám. 311, Přeštíce:
e-rnai I:in Fo@prestice-lour.CZ
Dům historie Přešticka:
www.kzpresrice
e-rnail: presuce.dhptš'qurck.cz
Kulturní zařlzení Přeštice: www.kz.presticc
e-rnail: kz.pre: tice@seznam.c7
Turistícké
informace
Plzeňskěho
kraje: www.turisturaj.cz
Vydalo:
lnfoccntrum
města Přešuc
ve spolupráci
s DSO Mikroregion
Přcšucko a Spolkem pro záchranu histonckých
památek na území Přešucka
v runu 2005 dlI..) finančm pomoc: Krajského úřadu Plzcňského kraje

