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Městský úřad / Stadtamt
Náměstí 122, Nýrsko 340 22 
TEL: 00420 376 377 811

IC / Touristeninformation
Komenského 877, Nýrsko 340 22 
(u autobusového nádraží / beim Busbahnhof)
TEL: 00420 376 571 616

Nýrsko / Neuern

– Wasserspeicher
– Freilichttheater (Waldtheater)
– Burgruine Baiereck
– Freibad 
– mehrere Sportplätze und Sporthallen 
– Museum des Künischen Gebirges 
– moderner Tagungsraum im Gebäude der Stadtbibliothek 
– jüdischer Friedhof  
– Schloss, Parkanlage, mehrere Weiher und einmaliges  
 Wasserkraftwerk in Bistritz an der Angel 

přehradní jezero vodní nádrž Nýrsko –  
lesní divadlo – 

zřícenina hradu Pajrek – 
venkovní koupaliště – 

řada venkovních i krytých sportovišť – 
Muzeum Královského hvozdu – 

moderní konferenční sál v budově knihovny – 
židovský hřbitov –  

zámek, park, rybníky a unikátní vodní elektrárna –  
v Bystřici nad Úhlavou – 
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Obecní úřad / Gemeindeamt
Hamry č.p. 30, 340 22 Nýrsko
TEL: 00420 376 390 180 

Hamry / Hammern

– Wasserfall Weiße Schlucht – Bílá Strž (einziger Wasserfall im Böhmerwald)
– Aue Angel (Úhlavský luh)
– Schmerzhaften Jungfrau Maria Weg 
– Denkmal zum deutsch-tschechischen Zusammenleben im Künischen Gebirge 
– Wahlfahrtsort Kreutzwinkel – Křížkov
– Kollerkirche im Zentrum Hammerns
– Frischwinkel (Brčálník), 870 M – Tal mit dem Quellengebiet des oberen Angels  
 zwischen den Abhängen der Berge Můstek, Panzer, Spitzberg und Zwercheck 
– Kammstrecke Prenet, Můstek, Panzer mit schönem Ausblick
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vodopád Bílá Strž (jediný vodopád na Šumavě) –
Úhlavský luh –

cesta Panny Marie Bolestné –
památník česko-německého soužití v Královském Hvozdu –

poutní místo Kreutzwinkel – Křížkov –
Kollerův kostel ve středních Hamrech –

Brčálník, 870 m (Frischwinkel) údolí s prameništěm horní Úhlavy –
mezi svahy Můstku, Pancíře, Špičáku a Svaroh –

hřebenová trasa Prenet, Můstek, Pancíř s pěknými vyhlídkami –
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Obecní úřad / Gemeindeamt
Chudenín 68, 340 22 Nýrsko
TEL: 00420 376 571 617

Chudenín / Chudiwa

– mächtige Linde am Dorfplatz
– St. Leonhard Kirche 
 (alljährlicher Leonhardiritt und Reiter- Pferdesegnung)
– St. Bernard Kapelle auf dem Bärenberg (Medvědí vrch)
– Golfplatz im Ortsteil Fuchsberg (Liščí)
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památná lípa na návsi –
kostel sv. Linharta –

(každoroční Jízda sv. Linharta a žehnání koní) –
kaple sv. Bernarda na Medvědím vrchu –

golfové hřiště v místní části Liščí –
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Městský úřad / Stadtamt
Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
TEL: 00420 376 392 295 

Janovice nad Úhlavou / Janowitz

– Burg, Schloss und Galerie Klenová
– Militärgeschichte: 
 in Janowitz befand sich eine der größten Kasernen des TR
– Sport- und Erholungsgelände 
 (Skatepark, Badeweiher) 
– jüdischer Friedhof 
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hrad, zámek a galerie Klenová –
vojenská historie – 

bývaly zde jedny z největších kasáren v ČR –
sportovně rekreační areál –

(skatepark, venkovní koupaliště) –
židovský hřbitov –
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Úřad městyse a IC / Gemeindeamt und Touristeninformation
Waldschmidtplatz 2, 93458 Eschlkam
TEL: 0049 (0)9948/9408-0 – Gemeindeamt / úřad městyse, 
0049 (0)9948/9408-15 Touristbüro / IC
 

Eschlkam

– Drachensee
– Kunstwanderweg und Kunstpavillon
– Ausgangspunkt für den Ostbayerischen Jakobsweg 
– Maxmilian Schmidt Museum
– Naturbadeweiher
– Tennis, Eisstockschießen, Kegeln, Golf, Reiten 
– abwechslungsreiches gesellschaftliches und kulturelles 
 Programm, besonders in der Sommersaison 
 (Bayerisch-böhmische Woche, Jakobimarktfest, 
 Martini-Ritt in Warzenried, …)

Dračí jezero –
turistická stezka umění a pavilon umění –

výchozí bod pro východobavorské svatojakubské stezky –
Muzeum spisovatele Maxmiliána Schmidta –

přírodní koupaliště –
tenis, curlingové dráhy, kuželky, golf, jezdectví –

bohatý společenský a kulturní program –
především v letní sezoně –

(Česko-bavorský týden, Slavnosti sv. Jakuba, –
Jízda sv. Martina ve Warzenriedu, …) –
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Obecní úřad a IC / Gemeindeamt und Touristeninformation
Rathausweg 1a, 93470 Lohberg 
TEL: 0049 (0)9943/9413-13 – Touristeninformation / IC
0049 (0)9943/9413-15 – Gemeindeamt/obecní úřad

 

Lohberg

– Tierpark
– Glashütte und Kunstgalerie „Alte Kirche“
– Gletscherseen – Großer und Kleiner Arbersee
– Großer und kleiner Arber
– Hindenburgkanzel 
 (Blick über den gesamten Lamer Winkel hinaus, 
 die Bergkämme von Arber bis Hohenbogen)
– Kunstgalerie – Baudenkmal Schwarzauer Haus – typischer Waldlerhaus  
 in Holzblockbauweise des Bayerischen Waldes – beherbergt heute eine sehenswerte  
 Glassammlung historischer Gläser und die Kunstgalerie Bayerischer Wald  
 (Wechselnde Ausstellungen) 
– Märchenpark direkt neben dem Arbersee – einstündiger Rundgang

zvířecí park –
sklárna a umělecká galerie „Alte Kirche“ –

ledovcová jezera – Velké a Malé Javorské jezero –
Velký a Malý Javor –

vyhlídkové místo Hindenburgkanzel –
(vyhlídka na celý lamský trojúhelník, tedy na všechny –

vrcholy od Javoru po Hohenbogen) –
umělecká galerie – architektonická památka Schwarzauer Haus – 
– typická dřevěná stavba Bavorského lesa ve formě hrázděného –

domu – dnes je zde umístěná jedinečné sbírka historického skla –
–a sídlí zde Umělecká galerie Bavorský les (dočasné expozice) –

pohádkový park přímo vedle Javorského jezera – jednohodinový okruh –
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Úřad městyse / Gemeindeamt
Marktplatz 2, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
TEL: 0049 (0)9947/9408-0

IC / Touristeninformation
Marktplatz 10, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
TEL: 0049 (0)9947/9408-21 
 

Neukirchen beim Heiligen Blut

– Wallfahrtsmuseum und Schlossgarten auf dem Gelände 
 des früheren Schlosses 
– ganzjährige Veranstaltungen und Ausstellungen
– Wallfahrtskirche
– Franziskanerkloster und Klostergarten, 
 Begegnungszentrum Haus zur Aussaat 
 (Dauerausstellung Wachskunst-Galerie, 
 Tagungsräume und Unterkunftsangebot)
– Klangweg am Jakobsweg

muzeum svatých poutí a zahrada v areálu –
bývalého zámku –

celoroční kulturní akce a výstavy –
poutní kostel –

Františkánský kostel a klášterní zahrada, –
 centrum setkávání „Haus zur Aussaat“ –

(stálá výstava figurek a předmětů z vosku, –
 konferenční prostory a možnost ubytování) –

stezka zvuků na Svatojakubské cestě –
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Obecní úřad / Gemeindeamt
Rathausplatz 1, 93474 Arrach
TEL: 0049 (0)9943/9411-0

IC / Touristeninformation
Lamer Straße 78, 93474 Arrach
TEL: 0049 (0)9943/1035 oder/nebo 8300 
 

Arrach

– NAPA Natur-Art-Park Arrach 
 Moor, Handwerksmuseum, Mineralienmuseum, 
 Energiepark 
 Seepark, Konzerte, Märkte und weitere Veranstaltungen,  
 Kletterpark Rauchröhren – Felstürme 
 Kunst-Sattlerei 
 Bio-Bäckerei, Schnapsbrennerei und –verkauf Drexler

– Seepark – Bachlehrpfad
– Konzerte, Märkte und weitere Veranstaltungen 
– Kletterpark „Rauchröhren“
– Sportplätze
– Gebirge Kaitersberg 
 (hier befindet sich die Felsformation Rauchröhren)

soubor parků NAPA –
rašeliniště, muzeum řemesel, muzeum minerálií,  –

energetický park  –
jezerní park, koncerty, tržnice a další akce,  –
lezecký park Rauchröhren (Skalní komíny)  –

umělecké sedlářství  –
bio-pekárna Drexler, palírna a prodejna kořalky Drexler  –

jezerní park – poznávací stezka podél potoka – 
koncerty, tržnice a další akce – 

lezecký park „Rauchröhren“ – (Skalní komíny) – 
 sportoviště – 

pohoří Kaitersberg –
(zde se nacházejí skalní útvary Rauchröhren) –
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Úřad městyse / Gemeindeamt
Schulweg 4, 93462 Lam
TEL: 0049 (0)9943/9415-0

IC / Touristeninformation
Marktplatz 1, 93462 Lam
TEL: 0049 (0)9943/777
 

Lam

– Hallen- und Freibad „Osserbad Lam“
– Hochseilpark
– - historisches Silber- und Flussspatbergwek
– Hohenbogen – Sport- und Freizeitzentrum
– Osser
– Dreisesselberg mit Berggasthof 

bazén a koupaliště „Osserbad Lam“ –
lanový areál –

historický živcový a stříbrný důl „Fürstenzeche“ –
Hohenbogen – sportovní, zábavní a volnočasové centrum –

Ostrý –
vrch Třístoličník s horským hostincem –

41
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Úřad městyse / Gemeindeamt
Všeruby 77, 345 07 Všeruby
TEL: 0024 379 779 233

Všeruby / Neumark

– Berg Tannaberg und St. Anna Kirche (alljährliche Kirmesbelustigungen)
– Grenzstein aus dem Jahr 1766
– St. Michael Kirche und Denkmal der Schrifstellerin Božena Němcová
– Teich Všeruby 
– Fahrrad- und Inlinestrecke zum Drachensee in der Nachbargemeinde Eschlkam
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vrch Tanaberk a kostel sv. Anny (každoroční poutě) –
hraniční kámen z roku 1766 –

kostel sv. Michaela a památník Boženy Němcové –
rybník Všeruby –

cyklistická a inlinová stezka vedoucí k Dračímu jezeru v sousední obci Eschlkam –
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Městský úřad / Stadtamt
Strážov 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou
TEL: 00420 376 392 465

IC a knihovna / Touristeninformation und Bibliothek
Strážov 280, 340 21 Strážov 
(budova mateřské školy / Gebäude des Kindergartens)
TEL: 00420 376 382 338 

Strážov / Drosau

– Erholungsgelände und Freibad
– Tradition der Spitzenklöppelschule 
– historischer Stadtkern
– Berg Želív
– jüdischer Friedhof

rekreační areál a venkovní koupaliště –
tradice krajkařské školy –

městská památková zóna –
Želivský vrch – 

židovský hřbitov – 
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Úřad městyse / Gemeindeamt
Dešenice 162, 340 22 Nýrsko
TEL: 00420 376 571 531

Dešenice / Deschenitz

– Festung in Deschenitz 
– St. Isidor Kirche in Depoldowitz (Děpoltice)
– Freizeitgelände 
 (mit Badeweiher, Sportplatz, Kinderspielplatz, Moor) 
– abwechslungsreiches gesellschaftliches Angebot 
 (traditionelle Kirmesbelustigung, Fasching…)
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tvrz v Dešenicích –
kostel sv. Isidora v Děpolticích –

oddychová zóna v Dešenicích (přírodní koupaliště, – 
sportoviště, hřiště pro děti, mokřad) –
bohatý společenský a spolkový život –

(tradiční pouťové slavnosti, masopust…) –
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OKRES CHAM
LANDKREIS CHAM

Symbióza  
českého a německého  
v historii Královského hvozdu

Území Královského hvozdu se rozkládá kolem horského 
hřebenu Ostrý a Svaroh. Území nese pojmenování odvozením 
od svého lesnatého charakteru – hvozd, tedy hluboký a nepro-
stupný les. Velmi dlouho (od 11. století) se v důsledků panov-
nické držby uchovával název Království, později zakotvený 
ve spojení Královský hvozd. Probíhalo tudy několik důležitých 
obchodních cest z Řezna do Prahy. První obyvatelé byli „svo-
bodní sedláci Královského hvozdu“. Se zalidňováním Hvozdu 
začalo budování sklářských hutí (konec 15. století). První větší 
osidlování Hvozdu nastalo v 16. století, nově příchozím oby-
vatelům se dostávalo výhod za život v drsném a neúrodném 
horském klimatu, tito privilegovaní sedláci si říkali „Králováci“. 
Od poloviny 18. století náleží k českému území jen menší část 
původní rozlohy Hvozdu v důsledku bavorské kolonizace. S po-
stupem času bylo území rozdělováno do držav, později do ry-
chet, ve prospěch různých majitelů. Se závěrem 18. století došlo 
ke stabilizaci sídelního obrazu celého území, který se dále měnil 
jen minimálně. V 19. století rostla emancipace venkovského oby-
vatelstva ve vládnoucí monarchii, jež vedla k obecním zákonům 
a ke vzniku obecní samosprávy. Život jedné z nejrázovitějších 
oblastí byl ukončen v průběhu 20. století, s nástupem druhé svě-
tové války a následně „Železné opony“, která dosud prolínanou 
česko-německou oblast uzavřela na dlouhá léta. 
V posledních desetiletích formoval region Královského hvozdu 
rozdílný vývoj na Východě a na Západě. Přesto existují mezi 
lidmi na obou stranách regionu dlouholeté vztahy, které začaly 
zvědavostí, pokračovaly vzájemným poznáváním a vyvinuly se 
v přátelskou kooperaci mezi samosprávou, spolky a zájmovými 
skupinami s cílem podpořit trvalý vývoj společného regionu 
a společenského a kulturního života zde.

Symbiose  
des Deutschen und Tschechischen  
in der Geschichte des Künischen Gebirges

Das Territorium des Künischen Gebirges erstreckt sich um die 
Gebirgskämme Osser und Zwercheck. Ihren Namen erhielt die 
Region infolge einer waldreichen Eigenart – dem Waldwozd. 
Durch die Gebietszugehörigkeit zu wechselnden Regenten blieb 
über mehrere Jahrhunderte hinweg (ab dem 11. JH) die Bezeich-
nung Königreich erhalten, die ihre spätere Verankerung in der 
Wortverbindung Künisches Gebirge fand. Durch das Gebiet führ-
ten wichtige Handelswege aus Regensburg nach Prag und über 
Pilsen nach Prag. Die „Freibauern des Künischen Gebirges“ waren 
die ersten Bewohner des Gebietes und mit der Besiedlung des 
Waldhwozds begann der Aufbau von Glashütten (Ende des 15. JH). 
Die erste größere Kolonialisierung des Gebirges erfolgte im 16. JH, 
wobei die ersten Siedler Begünstigungen für das Leben im harten 
und unfruchtbaren Gebirgsklima bezogen. Diese privilegierten 
Bauern nannten sich „königliche Freibauern“. Infolge der bayri-
schen Kolonialisierungswellen gehört seit der Hälfte des 18. JH 
nur noch ein kleiner Teil der ursprünglichen Gebirgsfläche zu 
tschechischem Gebiet. Zu Gunsten der wechselnden Eigentümer 
wurde das Territorium im Verlauf der Zeit in Besitztümer, später 
in Vogteien aufgeteilt. Ende des 18. JH kam es zu einer Stabilisie-
rung des Siedlungsbildes des gesamten Gebietes, das im weiteren 
Verlauf nur noch geringfügig verändert wurde. Die wachsende 
Emanzipierung der Landbevölkerung innerhalb der herrschenden 
Monarchie begründete im 19. JH das Kommunalrecht und die 
Kommunenselbstverwaltungen. Mit Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges und der anknüpfenden Epoche des „Eisernen Vorhangs“, 
der den bisher miteinander verwobenen deutsch-tschechischen 
Raum für lange Jahre voneinander absperrte, fand einer der 
urwüchsigsten Regionen ihr Ende im 20. JH. In den letzten 
Jahrzehnten wurde das Gebiet des Künischen Gebirges durch eine 
unterschiedliche Entwicklung in Ost und West geprägt. Dennoch 
bestehen zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Region 
langjährige Beziehungen, die mit Neugierde begannen, einem 
gegenseitigen Kennenlernen fortgeführt wurden und sich in eine 
freundschaftliche Kooperation von Selbstverwaltungen, Vereinen 
und Interessengruppen entwickelte mit dem Ziel eine dauerhafte 
Entwicklung der gemeinsamen Region sowie ein gemeinsames 
gesellschaftliches und kulturelles Leben vor Ort zu fördern.

Přeshraniční  
akční sdružení  
Královský hvozd 

„Vyzdvihnout silné stránky každé jednotlivé obce  
a společně je propagovat!“

Vznik akčního sdružení inicioval v roce 2000 přednosta cham-
ského okresního úřadu Theo Zellner. Je zde sdruženo šest čes-
kých (později sedm, s přistoupením města Janovice) a pět bavor-
ských sousedících obcí. Na české straně spadají obce do okresu 
Klatovy a Domažlice (Všeruby), na bavorské straně do okresu 
Cham. České obce jsou sdružené do tzv. Mikroregionu Úhlava. 
Žije zde cca 24 000 obyvatel, z toho dvě třetiny na bavorském 
území.
Akční sdružení má vypracovanou společnou koncepci rozvoje, 
na jejímž podkladu zástupci samosprávy členských obcí ve spo-
lupráci se sdruženími, neziskovými organizacemi a dalšími 
subjekty postupně realizují jednotlivé projekty a aktivity pro 
rozvoj a podporu regionu Královský hvozd. Koncepci v roce 
2001 vypracovala agentura LARS konsult AG München a v roce 
2009 aktualizovala agentura CenTouris při univerzitě Passau. 

Grenzüberschreitendes  
Aktionsbündnis  
Künisches Gebirge 

„Die Stärken jeder einzelnen Gemeinde herausstellen  
und gemeinsam vermarkten!“

Die Entstehung des Aktionsbündnisses initiierte der Chamer 
Landrat Theo Zellner im Jahr 2000. Es haben sich fünf baye-
rische und sechs (später sieben, mit dem Beitritt der Stadt  
Janowitz) Nachbarngemeinden zusammengeschlossen. Auf  
bayerischer Seite sind die Gemeinden dem Landkreis Cham  
zugehörig, auf tschechischer Seite dem Kreis Klatau und Taus 
(Neumark). Die tschechischen Gemeinden sind in der sog.  
Mikroregion Uhlava verbunden. 
Es leben hier 24000 Einwohner, davon mehr als zwei Drittel auf 
bayrischem Gebiet. 
Das Aktionsbündnis erarbeitete ein gemeinsames Entwicklung-
skonzept, auf dessen Grundlage Vertreter von Selbstverwaltun-
gen der Mitgliedsgemeinden in Zusammenarbeit mit Vereinen, 
Non-Profit-Organisationen sowie weiteren Teilnehmern Schritt 
für Schritt Projekte und Aktivitäten zur Unterstützung der Re-
gion Künisches Gebirge organisieren. Das genannte Entwi-
cklungskonzept wurde 2001 von der Agentur LARS Consult AG 
München erarbeitet und 2009 mittels der Agentur CenTouris 
Passau fortgeschrieben.

Nýrsko / Neuern
www.sumavanet.cz/nyrsko
www.sumavanet.cz/icnyrsko
www.knihovnanyrsko.cz/knihovnanyrsko
Janovice nad Úhlavou / Janowitz
www.sumavanet.cz/janovice 
Strážov / Drosau
www.mesto.strazov.cz
www.sumavanet.cz/icstrazov 
Chudenín / Chudiwa
www.chudenin.cz
Hamry / Hammern
www.sumavanet.cz/hamry 
Dešenice / Deschenitz
www.sumavanet.cz/desenice
Všeruby / Neumark
www.vseruby.info
Eschlkam
www.eschlkam.de 
Neukirchen beim Heiligen Blut
www.neukirchen-online.de
Arrach
www.arrach.de
Lam
www.lam.de
Lohberg
www.lohberg.de

Královský hvozd / Künisches Gebirge
www.ekoregion-uhlava.cz
www.sumavanet.cz
www.kuenisches-gebirge.de

PLZEŇSKÝ KRAJ
BEZIRK PILSEN

Spolufinancováno z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 
Evropské unie. 

Investice do Vaší budoucnosti.

Kofinanziert durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der 
Europäischen Union. 

Investition in Ihre Zukunft

Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR  
– Svobodný stát Bavorsko

Grenzübergreifende Zusammenarbeit Ziel 3 
Freistaat Bayern-Tschechische Republik 

Realizuje Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy v rámci  
projektu „Integrovaný přeshraniční 
rozvoj Královského hvozdu“

Durchgeführt vom Zentrum für kommunale 
Arbeit Westböhmen im Rahmen des 
Projektes „Integrierte grenzüberschreitende 
Entwicklung des Künischen Gebirges“
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Kámen doteku
Ve všech bavorských a českých obcích, které se spojily v akčním 
sdružení „Královský hvozd“, se nachází kámen doteku. Kameny 
naznačují hornatý masiv Královský hvozd kolem Ostrého a Sva-
rohu, který vznikl před miliony let. 
Zbroušené místo na kameni slouží k pohlazení rukou, dotekem 
se dostaneme do kontaktu se skálou, která spojuje krajinu a oby-
vatele Královského hvozdu po staletí.

Berührstein
In allen bayerischen und tschechischen Gemeinden, die sich 
dem Aktionsbündnis Künisches Gebirge angeschlossen haben, 
befindet sich ein Berührstein. Die Steine weisen auf das Gebirgs-
massiv des Künischen Gebirges um Osser und Zwercheck hin, 
das sich im Verlauf mehrerer Jahrmillionen formte.
Die polierte Stelle auf dem Stein dient als Handschmeichlerr. 
Durch Berührung der polierten Stelle auf dem Stein tritt der Be-
sucher in Kontakt mit jenem Fels, der die Landschaft und Bewo-
hner des Künischen Gebirges seit Jahrhunderten miteinander 
verbindet.

Mapa a zajímavosti 
regionu /
letní turistická sezona 

Region
Šumava / 
Bavorský les

Regionalkarte  
und Sehenswürdigkeiten 
touristische Sommersaison

Region
Böhmerwald / 
Bayerischer Wald


