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Městský úřad v Horažďovicích 
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HORAŽĎOVICE
plán středu města

Zámecká zahrada Parkán

Zámek

Historické centrum města

zámek, muzeum



Název města Horažďovice

Podle jména lidí sídlících v  okolí Práchně (lidé Horazdějovi), 

původně snad Gorazdějovi (nepotvrzená verze). Záměna pís-

mene G v H je v průběhu doby obvyklá a často se objevuje ve 

staročeských textech. Osobní jméno Horazděj, dříve Gorazděj 

vzniklo příponou -ej od jména Gorazd (obratný, zkušený). Pů-

vodní koncovka ve jménu Hora-zdějovice se změnila na -ždějo-

vice a dále stažením na -žďovice.

Lokalizace

Město se nachází v  jihozápadních Čechách na levém břehu 

řeky Otavy, mezi městy Klatovy a Strakonice. 

Charakter města 
V  současné době jsou Horažďovice třetím největším městem 

okresu Klatovy. Průmysl i zemědělství jsou pouze lokálního vý-

znamu. Roste podíl služeb, zaměřených zejména na turistiku.

Znak města

Město užívá tento znak doložitelně od 

15.  stol., tvoří jej modrý štít, ve kterém 

stojí na skále dvě věže. Na obou věžích 

je štít se střelou, nad věžemi šesticípá 

hvězda, která se jich dotýká. Znak je od-

vozen z erbu rodu Bavorů ze Strakonic. 

V době panování Šternberků byla hvěz-

da přechodně osmicípá.

Základní statistické údaje (k 31. 12. 2009)

Počet obyvatel: 5 589

Rozloha: 556 254 ha

Katastrální výměra: 43,02 km2

Plocha veřejné zeleně: 356 970 m2

Průměrná roční teplota: 8,5 °C 

Průměrný roční úhrn srážek: 690 mm 

Nadmořská výška: 430 m. n. m

Počet obcí: 8 (Horažďovice, Komušín, Babín, Třebomyslice, 

Boubín, Horažďovická Lhota, Veřechov, Svaté Pole)

Městský úřad Horažďovice 

tel.: 376 542 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz, 

www.sumavanet.cz/muhd/

f a k t a



10 000–8 000 před Kr. – první doklady osídlení, pozdní paleolit 

6 000 př. Kr. – usazují se zde první zemědělci, neolit

2 000–1 000 př. Kr. – osídlení z doby bronzové

750–500 př. Kr. – osídlení z doby železné, halštat 

500 př. Kr.–0 – mladší doba železná – latén – keltské osídlení

5. a 6. století – slovanské osídlení

10.–11. stol. – hradiště na Práchni

11.–12. stol. – Prácheň centrum hradské soustavy, Prácheňsko

po roce 1250 – povýšena ves Horažďovice na město Bavorem I.

ze Strakonic

1279 – vybudování hradeb

18. června 1293 – král Václav II. uděluje městu práva králov-

ských měst 

1307 – obléhání Horažďovic Rudolfem I. Habsburským, který 

zde zemřel

1344 – doloženo rýžování zlata v Horažďovicích

1404 – panství vlastní páni z Hradce

1456 – prodáno panství Děpoltovi z Rýzmberka

1459 – majitelé panství Kocovští z Kocova

1477 – obléhání Horažďovic vojskem Bohuslava ze Švamberka

1483 – panství získává rod Švihovských 

1503 – zaveden dřevěný vodovod, který sváděl vodu z Práchně 

do kašen ve městě

Velký sál Městského muzea v Horažďovicích

h i s t o r i e  a   p a m á t k y



1504 – úmrtí Půty Švihovského, 

náhrobek v klášteře

1619 – vypálení města císař-

skými vojsky vedené generá-

lem Buquoyem

1622 – panství kupuje Adam 

ze Šternberka

1645 a  1648 – město vypále-

no a vydrancováno švédskými 

vojsky

1721–1755 – rod z  Mansfeldu 

a Fondi

1755–1786 – rod Löwensteinů

1786–1834 – rod Rummerskir-

chů, založení umělého chovu perlorodek

1834–1945 – rod Kinských z Vchynic a Tetova

1862 – založen pěvecký spolek Prácheň

1868 – odvoz kamene z Práchně do základů Národního divadla

1869 – založena tělovýchovná jednota Sokol

1872 – postavena továrna na cukr

1878 – založen sbor dobrovolných hasičů

1879 – vybudování sirkárny

1889 – pod městem postavena papírna

1894 – Národopisná výstava českoslovanská v Horažďovicích

 

Zámek

Perlorodky, expozice Městského muzea v Horažďovicích



1895 – ustanovena Jednota divadelních ochotníků

1896 – založení muzea

1905 – vodní elektrárna u Kordů, elektrifi kace města

1909 – postaven železniční most přes Otavu

1942 – odsun Židů, transporty do koncentračních táborů

1945 – květen – osvobození americkou armádou

1945 – konfi skace majetku hraběte Kinského

1964 – otevřen kulturní dům

1976 – otevřeno kino

1995 – otevřen dům s pečovatelskou službou

2000 – otevřen plavecký bazén

Městské hradby

jsou historicky velice cenné a  z  velké části dochované. Pozů-

statky souvislého hradebního pásu s dvanácti baštami a třemi 

branami, původně obehnané vodním příkopem. Druhá nej-

starší brána v  Čechách – Pražská nebo Červená, raně gotická 

věžová stavba s  průjezdem. Brána Prachatická je bez věžové 

nástavby, k řece vede branka zvaná Fortna nebo Kocour.

Zámek

Původně gotická tvrz založená Bavory ze Strakonic ve 13. stol. 

V  15. stol. přestavěna na gotický hrad. V  2. polovině 16. stol., 

v  době vlády Švihovských, přestavěn na renesanční zámek, 

dochován vnitřní dvůr s arkádami a výmalbou, hranolová věž. 

Za Šternberků, v  letech 1680–1692, zámek přestavěn v barok-

ním stylu, vznikl velký sál s unikátní freskovou výzdobou, kap-

le, další zámecké budovy, špýchar, pivovarské budovy. Nyní 

v zámku je městské muzeum, městská knihovna a dům dětí.

Kostel sv. Petra a Pavla

Děkanský chrám, založen Bavorem ze Strakonic a  věnován 

johanitům. Vystavěn v  letech 1260–1273, trojlodní bazilika, 

nástěnné malby, v dlažbě lodi zachováno mnoho figurálních 

náhrobních kamenů. V  roce 1454 přistavěna věž, v  letech 

1728–1735 přestavba, která se dochovala do současnosti. 

V obou světových válkách byly zabaveny a roztaveny zvony. 

Nové byly pořízeny v roce 1927, po 2. světové válce se vrátily 

na věž kostela až v letech 1993–2000.

Klášter a kostel Panny Marie (dříve sv. Archanděla Michaela)

Klášter vznikl při starším kostele Archanděla Michaela založe-

ným 1330. Po roce 1500 vystavěl Půta Švihovský klášter pro 



Masné krámy

Kaple sv. Anny

františkány. V 16. stol. konvent 

zanikl, obnoven byl 1621 jako 

minoritský klášter. 1685 za 

Šternberků byl kostel i  klášter 

přestavěn a  rozšířen. V  roce 

1814 byl klášter zrušen, 1853 

koupila kostel a  klášter Kon-

gregace Školských sester de 

Notre Dame, současnou po-

dobu kostel získal přestavbou 

věže v  roce 1935. 1952 byla 

Kongregace násilně vystěho-

vána, v  roce 1998 se řádové 

sestry vrátily.

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel postavený na náklady 

města 1598. 1685 barokní úprava. Další stavební přestavba 

1862. Trojlodí s  uzavřeným presbytářem a  sakristií. Zachova-

ná pozdně renesanční dřevěná kruchta s výmalbou z poloviny 

17. století. V podlaze trojlodí je množství cenných, převážně re-

nesančních náhrobků.

Mariánský sloup na náměstí (morový sloup)

Barokní mariánský sloup na náměstí od Jana Hofmanna z Ro-

kycan z roku 1725. 

Sloup sv. Josefa (morový sloup)

Nyní umístěn u  hřbitova, původně na Josefovském náměstí, 

z roku 1708.

Socha sv. Floriána

Pod zámkem z první poloviny XVIII. století.



Kostel sv. Klimenta na Práchni

Masné krámy

Řada přízemních domků za kostelem sv. Petra a sv. Pavla, tzv. 

Masná ulička, patrně ze 17. století. 

Kaplička sv. Vojtěcha

Pod Prachatickou bránou výklenková kaplička z roku 1738.

Kaple sv. Anny

Kaplička u léčivého pramene na Svatém Poli byla v roce 1667 

přestavěna na barokní kapli, v  roce 1752 zde byly založeny 

lázně.

Synagoga, židovský hřbitov

Existence synagogy doložena v 2. polovině 17. stol., přestavo-

vána 1868 a  1901. Původní hřbitov, synagoga a  celá židovská 

zástavba zbourány v roce 1980. Nový hřbitov je na Loretě, zalo-

žen byl v 1. polovině 19. stol., dochován obřadní domek.

Kostel sv. Klimenta na Práchni

jako farní kostel doložen od roku 1384 do 30leté války. Pochá-

zí ze 13. stol., za Půty Švihovského kolem roku 1500 přestavěn. 

Z  inventáře kostela dochován Prácheňský kancionál z konce 

1. pol. 15. století.

Prácheň

Přemyslovské správní hradiště, které plnilo svou funkci do po-

loviny 13. stol., kdy bylo opuštěno. Ve 12. a  13. stol. bylo síd-

lem správce Prácheňského kraje. Roku 1315 darováno Janem 

Lucemburským Bavorovi III. ze Strakonic, který nově postavil 

gotický hrad. V polovině 16. stol. hrad zaniká, v roce 1558 ozna-

čován za pustý. 



s o u č a s n á  a r c h i t e k t u r a

Málokterý návštěvník by Horažďovice označil za laboratoř aktu-

álního architektonického diskursu v České republice. A překva-

pivě – i tak je možné se o Horažďovicích vyjádřit. Za posledních 

dvacet let zde byla realizována série pozoruhodných architek-

tonických děl od předních českých autorů, která byla opakova-

ně publikována, recenzována, a  jež jsou dodnes navštěvována 

studenty architektury. Patří mezi ně dům pro seniory od dvojice 

Krupauer – Střítecký, bytový dům na Husově náměstí od Josefa 

Pleskota, odborníky považovaného za nejvlivnějšího současné-

ho architekta u nás, nebo dvojice domů s pečovatelskou službou 

od Aleny Šrámkové, ikonické postavy české architektury, autor-

ky novostavby fakulty architektury v  Praze nebo budovy ČKD 

v  Praze na Václavském náměstí. Na menší město pozoruhod-

ná koncentrace osobností a  kvalitní architektury. Pominutelná 

není ani letní škola architektury 

nebo zapojení města do sou-

těže o Cenu Petra Parléře, z níž 

vyšel vítězně návrh úpravy ná-

městí od dvojice talentovaných 

horažďovických rodáků. Přesto 

– žádná architektura netvoří 

krásná města pro život sama 

o  sobě. Pro svou plnohodnot-

nou existenci potřebuje kvalit-

ní kontext. A  právě ten nabízí 

horažďovický územní plán od 

týmu Romana Kouckého, mno-

hokrát oceněného architekta 

Bytový dům na Husově náměstí

Dům s pečovatelskou službou v Palackého ulici



a urbanisty. V době, kdy se většina českých měst teprve začíná 

hrozit nad důsledky svého nekoncepčního rozvoje, Horažďovice 

již mají hotovou smělou Vizi města 21. století – územní plán po-

stavený na pokrokové metodice teorie Elementárního urbanis-

mu, z níž se například pražský územní plán teprve učí integrovat 

základní prvky. Jednou z mnoha výhod této metodiky je i mož-

nost pracovat s  tváří města nikoliv jako výslednicí náhodných 

sil, nýbrž vědomě rozvíjet specifi cký charakter města. Hlavním 

kompozičním prvkem celého plánu je kupříkladu promenádní 

cesta se soustavou alejí, která vytváří protiváhu holé zeměděl-

ské krajině severně od Horažďovic a  zároveň nepřekročitelně 

defi nuje hranici města na řadu dalších desetiletí. Horažďovice 

jsou tak nejen městem s bohatou historií a současností, ale i Vizí 

a otevřenou cestou do budoucnosti.

Územní plán města

Dům s pečovatelskou službou v Loretské ulici



Městské muzeum Horažďovice 

(www.muzeumhd.cz, tel.: 376 512 271)
Je součástí zámeckého areálu a nachází se v historickém centru 

města. Zde lze netradičně spojit prohlídku nejkrásnějších zá-

meckých prostor s muzejními expozicemi (např. mineralogická, 

rýžování zlata na řece Otavě, chov perlorodek a další) i se sezón-

ními výstavami. Také je zde možnost vyzkoušet si zpracování 

ovčí vlny, paličkování, tkaní na tkalcovském stavu, předení a vý-

robu dřevěných lžiček v rámci projektu interaktivní dílny Návrat 

k tradicím. Mezi zámeckými prostorami dominuje velký sál s ne-

obvyklou freskovou výzdobou na stropě i  na zdech. (otevírací 

doba: od 1. 6. do 30. 9.: denně mimo pondělí 9–16 hod.; interak-

tivní dílna: je otevřena celoročně, dle objednání)

Prácheň
Zřícenina rozsáhlého středověkého hradu leží v nadmořské výš-

ce 504 m přibližně 2 km od města Horažďovice. Hrad byl založen 

okolo r. 1315 Bavorem ze Strakonic na místě původního dřevěné-

ho hradiště z 10. století. Hrad Prácheň dal jméno velkému území 

nazývanému Prácheňsko. Koncem 15. stol. získává hrad Půta Švi-

hovský, který provedl rozsáhlé úpravy. V polovině 16. stol. hrad 

zpustl. V předhradí se dochovaly valy a příkopy na místě, kde hrad 

stával, a dále zbytky obvodových zdí s okrouhlou věží. Na přileh-

lém hřbitově je raně gotický kostelík sv. Klimenta (13. stol.), který 

byl novogoticky přestavěn v letech 1938–40. Podle starých legend 

kostel sv. Klimenta vysvětil jako jeden z prvních křesťanských kos-

telů v Čechách moravský biskup Metoděj. Zřícenina, kostelík i sva-

hy k Otavě jsou národní přírodní rezervací. O významu Práchně 

v našich dějinách svědčí i to, že kvádr z prácheňské ruly je uložen 

mezi základními kameny Národního divadla v Praze.

t u r i s t i k a  a   s p o r t

Zřícenina hradu Prácheň



Rosenauerův mlýn (www.rosenauer.unas.cz)
Rosenauerův mlýn se nachází na druhém břehu řeky Otavy 

a můžete si zde prohlédnout původní zařízení mlýna. První his-

torická zmínka se datuje před rokem 1670, kdy objekt sloužil 

nejprve jako papírna. V roce 1807 kupuje papírnu Josef Rose-

nauer, syn význačného vodohospodáře a lesního inženýra Jo-

sefa Rosenauera. Součástí mlýna jsou praktické ukázky dodnes 

funkčních nástrojů.

Kaple u sv. Anny
Nachází se jihovýchodním směrem, necelé 2 km od Horažďo-

vic. Je známa již ze smluv o dědictví hollarovské v době třiceti-

leté války, kde je zmiňována studánka s kapličkou. V roce 1667 

byla přestavěna nákladem obce a několika měšťanů. V polovi-

ně 18. stol. byly u Svatého Pole zřízeny lázně. I když léčba pod-

le archivu zaznamenala jistých úspěchů, obec v  r. 1792 lázně 

prodala. Nový majitel zde zřídil hostinec a později lázně zrušil. 

Kaple byla postavena v r. 1760 za kněžny Karoliny z Löwenstei-

nu. V r. 1848 byla upravena do dnešní podoby. Přímo pod kaplí 

vyvěrá údajně „léčivý pramen“. Jeho vydatnost se pohybuje 

zpravidla kolem 3–5 l/s. Vrch nad pramenem se nazývá Slavník.

Chanovice (10 km) 
Za pozornost stojí barokní zámek s expozicí řemesel a hračkářství 

a nově vybudovaná rozhledna na vrchu Chlumu (608 m n. m.), 

která je součástí naučné stezky „Příroda a lesy Pošumaví“. Stezka 

spojuje rozsáhlý zámecký areál s parkem a skanzenem. Výstavbu 

skanzenu – Expozici lidové architektury jihozápadních Čech – za-

jišťuje od r. 1994 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. 

Francisova turbina



Hrad Rabí

Skanzen Chanovice

Hrad Rabí (9 km)
Nejrozsáhlejší zřícenina v Čechách se nachází pouhých 9 km od 

města Horažďovice. Jádrem hradu je mohutná hranolová obyt-

ná i obranná věž (donjon) ze 14. stol. Roku 1421 byl hrad dobyt 

husity. Legenda vypráví, že na prvním nádvoří stávala hrušeň, 

jejíž tříska údajně zranila Jana Žižku na jeho druhém oku. 

Řeka Otava (www.otavskaplavba.cz)
I když se města pouze z jihu dotýká, ovlivňovala život v něm 

odedávna. Nejprve jako naleziště zlata, zdroj obživy rybolovem, 

později v souvislosti se stavbou mlýnů, jezů, chovem perlorodek 

a voroplavbou šumavského dříví. Dnes je atraktivní především 

pro vodáky. Největší povodně na Otavě byly zaznamenány v le-

tech 1854, 1881, 1954, 1993, 2002. Kam až dosahovala voda při 

povodních, můžeme vidět podle rysek na kapličce na Zářečí.



Rekreace a sport
Dominantou Horažďovic v  ob-

lasti rekreace je rozsáhlý kom-

plex krytého plaveckého 

bazénu (www.bazen.horaz-

dovice.cz) s  62  m dlouhým 

tobogánem, čtyřmi plavecký-

mi drahami a  lezeckou stěnou 

(www.bazen.horazdovice.cz). 

Byl vybudován v  roce 2000 

a  patří mezi nejvyhledávanější 

turistické cíle v Pošumaví. (ote-

vírací doba: po–čt 13.00–21.30, 

pá–ne 9.00–21.30) 

V blízkosti se nachází sportovní 

areál Na Lipkách, který zahrnu-

je fotbalové a víceúčelové hřiště, skatepark a tenisové kurty. 

Rozmanité okolí Horažďovic vybízí k procházkám a cyklový-

letům. Cyklistika v sobě spojuje možnost pohybovat se nád-

hernou krajinou a  zároveň poznávat zajímavosti a  kulturní 

památky kraje. 

Oblast Prácheňska se skládá z dvaceti obcí a je protkána hustou 

sítí vyznačených cyklotras, ze kterých lze utvořit různé okruhy. 

V současné době je nejvyužívanější Otavská cyklistická cesta, 

která vede ze Šumavy do Sušice a dále pokračuje přes Horaž-

ďovice podél řeky Otavy až do českého vnitrozemí. Oblíbená 

trasa z Horažďovic do Strakonic vede po cyklotrase č. 1066. 

Další varianty, které lze využít jsou okruhy, které vedou ze sa-

motného centra města. 

Aquapark Horažďovice , tel.: 376 511 481

Fotbalové hřiště



k u l t u r n í  a k c e

Západočeská oblastní přehlídka ama-

térského divadla

Slavnosti kaše, kašová bitva

Horažďovice se také vyznaču-

jí pestrostí kulturního života. 

Ve  velkém sále městského 

muzea, v  secesním sále ho-

telu Prácheň a  ve venkovním 

prostředí zámeckého parku 

Parkán se každoročně konají 

koncerty a  různé přednášky. 

Mezi vyhlášené události před-

stavující město blízkému i  da-

lekému okolí patří každoročně 

se konající Zámecké hudební 

léto, Západočeská přehlídka 

amatérského divadla, Květno-

vé oslavy, Oslavy jmenin měs-

ta, Slavnosti kaše, Ševčíkovy 

hudební večery a také již tradiční Rozsvícení vánočního stromu 

na náměstí. 

Slavnosti kaše se již tradičně konají poslední víkend v červnu, 

kdy se náměstí proměňuje v historický jarmark s bohatým kul-

turním programem, vaří se zde různé druhy kaše, probíhá sou-

těž o největšího jedlíka kaše a kašová bitva.

Dále zde k bohatému kulturnímu životu města slouží kulturní 

dům a kino Otava.

Dlouhou tradici má Ochotnický divadelní soubor a  loutkové 

divadlo TYJÁTR a  Spolek rodáků a  příznivců Horažďovic. Ob-

noven byl pěvecký spolek Prácheň a založeno Volné sdružení 

horažďovických zpěváků a muzikantů.



Naši zevrubnou procházku pří-

rodou Horažďovic a  blízkého 

okolí začneme možná nečeka-

ně přímo ve městě. K  pozná-

vání přírodních krás můžeme 

využít červeného a  zeleného 

vycházkového okruhu – oba 

začínají u turistického rozcest-

níku na náměstí a  měří 10 re-

spektive 11 km.

Pokud se vydáte po zelených 

šipkách, dovedou Vás nejprve 

do dvou významných měst-

ských parků. Město Horažďo-

vice je mlýnským náhonem 

rozděleno na 2 městské části 

–  Horažďovice a  Zářečí. Při pohledu na město z  výšky je pa-

trné, že se za touto hranicí promění – v části Zářečí totiž vý-

razně převáží plochy zeleně nad zástavbou. Za mostem přes 

mlýnský náhon se změní typicky městský ráz v zástavbu tvo-

řenou domky a  atmosféra získá nádech venkovského klidu. 

Za řadami domků po pravé straně je ukryta bývalá zámecká 

zahrada, nazývaná Panská. V  jednom z rohů zahrady můžete 

obdivovat jeden z 10 památných stromů ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Horažďovice. Jedná se o mohut-

ný dub Šternberk s obvodem kmene 430 cm, zasazený patrně 

někdy v době zakládání bývalé zámecké zahrady – jeho stáří je 

odhadováno na 250–300 let. 

Další zastávkou na zeleném okruhu je anglický park Ostrov, 

založený v 60. letech 19. století v místě bývalé pastviny s luž-

ní vegetací při ramenech řeky 

Otavy. Ostrov se původně na-

zýval Luh, tedy místo při řece 

často zaplavované. Navazující 

práce několika panských za-

hradníků, završená zahrad-

ním architektem Bedřichem 

Wunscherem, vedla k  promě-

ně ostrova v  park anglického 

typu, jehož krásu obdivoval 

nejeden básník, za všechny 

Ladislav Stehlík v trilogii Země 

zamyšlená: „Krásné pěšinky 

a cestičky na ostrově, v anglický 

p ř í r o d a

Vstavač kukačka

Dub Šternberk



park proměněném, kolikrát jsem obdivoval váš topol balzamický, 

hlohy, mukyně i  lonicery, dřišťál a  borovici vejmutovku. Veverky 

skotačily v rozložitých korunách a na rozsáhlém palouku ujížděl 

jezdec jakoby vystřižený z  některé staré rytinky a  do vln Otavi-

ných vklouzla užovka, zasvítivší žlutými půlměsíčky. Nerušme 

milence a neplašme srn! Pod těmito krásnými loubími zadumaně 

chodíval i  máchovský lyrik Rudolf Mayer. Což nevidíte padající 

hvězdu? Tolik miloval noc…“

Kdysi byly v parku k vidění mnohé vzácné druhy rostlin a upro-

střed stávala půlkruhová hájovna. Ostrov však byl za zámeckých 

pánů uzavřen a o klíč se muselo požádat. Nyní je zde zastoupe-

no zhruba 70 druhů dřevin, v mnoha případech rozměry i věkem 

nadprůměrných. Pro značnou druhovou rozmanitost a  společ-

nou existenci ekosystémů přirozených i formovaných člověkem, 

byla převážná část území parku o  rozloze 17,6 ha registrována 

jako významný krajinný prvek. Nedostatečná péče o  zeleň 

v uplynulých desetiletích vedla až k projektu kompletní revitali-

zace Ostrova, který by měl být dokončen v říjnu roku 2010.

Zelený okruh dál pokračuje přes Malé Hydčice s památnou lí-

pou po lávce přes Otavu do Velkých Hydčic, za nimiž se napojí 

na zelenou, turisticky značenou trasu a dovede Vás na Prácheň 

– místo významné historicky a díky zbylým přirozeným, pře-

vážně listnatým porostům také jako zvláště chráněné území 

s vyhlášenou cca 30hektarovou přírodní rezervací pod zříce-

ninou tehdejšího župního hradu. V  rezervaci roste poměrně 

bohatá hájová květena s výskytem vzácných druhů (např. lilie 

zlatohlávek, lýkovec jedovatý, kruštík širolistý aj.).

Za malou odbočku stojí další památný strom – Rosenauerův 

dub. Jedná se o  dub letní, jehož stáří je odhadováno na 250 

Řeka Otava



až 300 let, o obvodu kmene 447 cm ve výšce 130 cm a výšce 

40 m. Tento velikán roste ve smíšeném lesním porostu vpravo 

pod kamenitou přístupovou cestou a najdete jej když odbočí-

te vpravo ze silnice z Velkých Hydčic do Horažďovic směrem 

do lesa nedaleko pod Práchní.

Značky červeného okruhu nás nasměrují přes Svatou Annu, 

pod níž vyvěrá pramen, dříve proslulý pro své léčivé účinky. 

Léčivých účinků vody a věhlasu poutního místa se od poloviny 

18. století snažily využít malé lázně. 

Červená značka nás dále zavede do Svatého Pole, vesničky, 

ve které končí silnice a  nad jejíž východní částí leží přírodní 

památka Svaté Pole, kde jsou  hlavním předmětem ochrany 

přirozené mezofi lní trávníky s  výskytem zvláště chráněných 

a  ohrožených druhů rostlin. Můžeme zde vidět kapradinu 

vratičku měsíční (Botrychium lunaria), lilii zlatohlavou (Lilium 

martagon) a  mimořádně bohatou populaci silně ohrožené 

orchideje vstavače kukačky (Orchis morio). Pohled na lokalitu 

v měsíci květnu, kdy se rozzáří tisíci fi alových květů, je neza-

pomenutelný.

Poslední zastávkou po blízkých přírodních krásách by mohla 

být bývalá zámecká obora, která je tvořena uměle založeným 

porostem dřevin, prameništěm a  lesním rybníkem. Ačkoli se 

jedná o člověkem vytvořený ekosystém, vykazuje v současné 

podobě vysokou míru stability a  zůstala zde zachována vý-

znamná genová základna rostlin a  živočichů. Zbytky roman-

tických staveb ukazují, že jde o  lokalitu významnou i  histo-

ricky. Zámeckou oboru najdete asi kilometr severozápadně 

od Horažďovic u silnice směrem na Třebomyslice.

Park Ostrov
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