Zámek Bystřice nad Úhlavou
Otevírací doba:
Květen - září
Středa - pátek
Sobota,
neděle
Říjen – duben
zavřeno
Vstupné:
Dospělí
Děti, studenti, senioři, invalidé

10.00 – 12.00 13.00 – 16.00
10.00 – 16.00

50 Kč
30 Kč

Kontakt:
Zámek Bystřice nad Úhlavou
Bystřice 1, 340 22 Nýrsko
Tel.: 732 259 182
Web.: www.intertour.cz/zamekbystrice/
www.castles.cz/zamek-bystrice-nad-uhlavou
e-mail: zamekbystrice@zamekbystrice.cz

Hrad, zámek a galerie Klenová
Otevírací doba:
Duben, říjen
Květen, červen, září
Červenec, srpen

úterý-neděle
úterý - neděle
pondělí - neděle

10.00 - 12.00 12.30 - 16.00
9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
9.00 – 12.00 12.30 – 18.00

Vstupné:
Vstupné plné
70 Kč
Vstupné zlevněné
30 Kč
Vstupné platí i pro jednu návštěvu Galerie U Bílého jednorožce a Kostela sv. Vavřince.
Prohlídky s průvodcem začínají každou půl hodinu, trvají přibližně 40 minut (poslední lístky
je možno zakoupit 45 minut před koncem návštěvní doby) a jsou v češtině.
Kontakt:
Galerie Klatovy / Klenová
Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 208
Web: www.gkk.cz
e-mail: info@gkk.cz

Rozhledna Bolfánek u Chudenic
Otevírací doba:
Duben
Květen - srpen
Září
Říjen, listopad

Sobota, neděle, svátky
Úterý - neděle
Úterý – pátek
Sobota, neděle, svátky
Sobota, neděle, svátky

Kontakt:
Tel.: 608 975 091 – p.Jungwirt

10.00 – 12.00, 14.00 - 17.00
9.00 – 12.00 13.00 - 17.00
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
13.00 – 16.00

Rozhledna Koráb u Kdyně
Otevírací doba:
Červen - září
Říjen - květen

Pondělí - neděle
Úterý - neděle

11.00 – 19.30
10.00 – 18.00

Vstupné:
Dospělí 20 Kč
Děti
10 Kč
Kontakt:
Tel.: 379 732 859, 605 963 972. p. Žáčková

Zřícenina hradu a rozhledna Rýzmberk
Otevírací doba:
celoročně – samostatná prohlídka areálu, v letní sezóně otevřena vyhlídková věž a hospůdka
denně od 10:00 do min. 17:00 hodin, lze domluvit i jinak s panem Poislem ( mobil: 603 158
092 )
Vstupné na věž:
Dospělí 12 Kč
Děti
6 Kč

Rozhledna Pancíř
Otevírací doba:
Květen - září

Pondělí - neděle

9.00 – 16.00

Vstupné:
Dospělí 20 Kč
Děti
10 Kč
Kontakt:
Tel.: 376 397 227
e-mail: klasterkova.v@seznam.cz

Vodní nádrž Nýrsko
Přehradní nádrž byla vybudována v roce 1969, zatopením Úhlavského údolí. Kamenitá hráz je
vysoká 36 metrů, její šířka je 337 metrů. Objem vody v nádrži činí 1 milion metrů
krychlových. Nádrž se nachází cca 3 kmod Nýrska, směrem na Zelenou Lhotu.
Přístup:
z Nýrska po žluté vycházkové trase 3 km
z Hamrů po žluté turistické trase 4 km
Z Milenců po silnici 190, 200 m od hráze je malé parkoviště

Bílá strž
Bílá strž je nejvyšší šumavský vodopád a nachází se v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce
940 m.n.m. Výška vodopádu dosahuje 7 metrů. U vodopádu se nachází vyhlídková terasa,
která vám umožní nádherný pohled na tuto přírodní scenérii.
Přístup:
z parkoviště v Hamrech u Královského Dvora jdeme po modré k rozcestí Pod Statečkem
(3,2 km) odtud pokračujeme po žluté na Bílou Strž (1,4 km), celková délka 4,6 km
parkoviště v Hamrech u Královského Dvora jdeme po modré až na Stateček (4,2 km),
dále pokračujeme po červené až k Vodopádu (1,9 km), celková délka 6,1 km, přístup vhodný
i pro cyklisty
ze Špičáckého sedla dojdeme na Černé jezero (3,7 km), odtud pokračujeme po červené
až na vodopád (3,7 km), celková délka 7,4 km

Naučná stezka Úlavským luhem
Měří 4 km a zpřístupňuje přírodní partie říční nivy na pravém břehu Úhlavy. Je určena pouze
pro pěší návštěvníky. Nástupní místo je v Hamrech v oblasti Kollerova ko-stela. Zde je velký
vstupní stojan s přehlednou mapkou. Stezka má pět zastavení s seznamuje návštěvníky
s řekou Úhlavou. Jsou tu informace o tom, jak samovolně vznikají lesy na opuštěných
zemědělských půdách. Na poslední tabuli se návště-vník dozví o osídlení tohoto území a o
změnách v krajině za poslední století. Přes mokřiny vedou čtyři poválkové chodníky.

Naučná stezka Brčálník
Naučná stezka měří 4,5 km (malá náročnost) je zaměřena na přírodu a historii. Informační
body jsou rozmístěny na označené trase v okolí Brčálníku a umožňují návštěvníkovi
nahlédnout do přírodní rezervace. Výchozí bod se nalézá poblíž vlakové zastávky ČD
Hojsova Stráž - Brčálník, kde je instalována mapa s jednotlivými zastávkami. Trasa postupuje
zastavěnou částí Brčálníku k vyhlídce na Královský hvozd a Jezerní horu s panoramatickým
popisem pohledu. Dále vede polní cestou k železničnímu viaduktu, prochází pod ním a
pokračuje lesem kolem rekreačních domků k Úhlavě a na hranici Přírodní rezervace
Brčálnické mokřady. Po pozvolném stoupání vás čeká vyhlídka na Můstecký hřeben. Další
část trasy vede po poválkách a skrz ohradníky pastevního areálu opět k Úhlavě. Za mostem
přes řeku překonáte podmáčená místa po poválkovém chodníku a trasa stoupá k železniční
trati a zpět k výchozímu bodu stezky. Na stezce je nutná zvýšená opatrnost při překonávání
železniční trati a při průchodu přes pastviny se skotem!

Naučná stezka Špičák - Černé jezero
Nenáročná trasa vedoucí po zpevněné komunikaci z parkoviště Špičácké sedlo až k Černému
jezeru (3,5 km) se zaměřením na přírodovědu, využití vodní energie a historii. Na hrázi
Černého jezera se nachází chráněná technická památka – první přečerpávající hydroelektrárna
v Čechách (postavena r. 1930). Trasa k Černému jezeru existovala ještě před vznikem
Československa.Před rokem 1989 byl přístup k jezeru omezen a sledován pohraniční stráží.
Po pádu železné opony byly zpřístupněny i další partie Královského hvozdu.Trasa na Rozvodí
je vedena po pozůstatcích tzv. signální stěny. Informační stojany jsou zde instalovány od roku

1993. Zábradlí u Černého jezera, Čertova jezera a směrem k Rozvodí bylo postaveno v roce
1990 dobrovolníky v jejich režii.

Naučná stezka Nýrsko
Trasa dlouhá 4 km začíná a končí v Nýrsku na náměstí. Pokračuje po nábřeží podél řeky
Úhlavy přes most k informačnímu středisku města. Cesta vede dále proti toku řeky až k
bývalému Lesnímu divadlu. Poblíž Lesního divadla v toku Úhlavy se nachází nejnižší bod
celé CHKO Šumava. Za tímto místem se odbočí na lesní cestu a postupně vystoupá až ke
zřícenině hradu Pajrek. Od tohoto nejvyššího bodu stezky nastává postupné klesání až do
Nýrska. V průběhu trasy je možno na několika místech z páteřní trasy odbočit a zkrátit si
cestu. Informační panely jsou zaměřeny na přírodu a historii míst včetně panoramatického
výhledu na Královský hvozd. Z historického hlediska je zajímavé bývalé lesní divadlo, které v
době své největší slávy pojalo 1 418 diváků. Na jevišti hráli nejvýznamnější herci své doby
Jaroslav Vojta, Zdeněk Štěpánek či Stela Májová. Další zajímavostí okruhu je bývalá ptačí
rezervace, po které zůstalo jen několik kamenů s nápisy.

Zřícenina hradu Pajrek
Jedná se o zříceninu hradu, 2,5 km od Nýrska. Hrad byl vystaven ve výšce 627 m n. m. na
výběžku hřebenu Hraničáře. Hrad se nacházel při staré stezce do Bavor, odtud i jeho název
pocházející z německého slova Baiereck, což mohlo znamenat hrad na Bavorských hranicích.
Přístup:
Z Nýrska po zelené vycházkové trase 1 km
Z přehrady Nýrsko po žluté vycházkové trase 2 km

Nový Herštejn
Tři kilometry severovýchodně od Kdyně najdeme zříceninu hradu Nový Herštejn. S dějinami
hradu je úzce spojen rod pánů z Velhartic. Hradní zřícenina je nejpůsobivější na podzim, kdy
je obklopena zlatožlutými korunami staletých buků a dubů. Již od roku 1933 je návrší s
hradem vyhlášeno státní přírodní rezervací.

Datelovská strž
Datelovská strž (2003 – 5,78 ha) – hluboce zaerodovaná strž s druhotnými lesními porosty
vysoké druhové a strukturální rozmanitosti. Porost tvoří porosty břízy, lísky, smrku, klenu a
jeřábu s vtroušenými dalšími druhy dřevin. Cíl: Sledování samovolných procesů vývoje lesa a
mokřadů. Datelovská strž v Oldřichovicích byla Správou Národního parku Šumava a
Chráněnou krajinnou oblastí Šumava vyhlášena od 1.8.2003 za chráněné území.
Přístup:
Z Oldřichovic i z Datlova zelená turistická značka cca 1,5 km

Kaple Nejsvětější Trojice
Kapli Nejsvětější Trojice v Bystřici (501 m n.m.) vysvětil roku 1669 klatovský děkan. Kapli
nechal postavit poslední hraběcí větve bystřických Koců, Diviš Albrecht. Kaple má tvar
pravidelného šestihranu a je zaklenuta šesticípou hvězdicí. Oltář je barokní. ¨
Přístup: Po modré vycházkové trase

