TURISTICKÉ INFORMACE
Pro podporu cestovního ruchu v Klatovech a okolí vydává Město Klatovy,
odbor školství, kultury a cestovního ruchu

MĚSTO KLATOVY
Informační centrum Nám. Míru 63/I,
CZ 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 347 240; +420 376 347 250
e-mail: icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy

Milí návštěvníci,

zveme Vás na návštěvu malebného historického města Klatovy,
které se nachází na úpatí jednoho z nejkrásnějších českých
pohoří – Šumavy. Tato poloha dala vzniknout přídomku, jímž jsou
Klatovy často označovány - „Brána Šumavy“.

KLATOVY - HISTORICKÉ MĚSTO
Dnešní turisty přitahují Klatovy celou řadou historických
památek, nacházejících se na náměstí a v jeho těsné blízkosti. Již
z dálky zaujme Černá věž, která se svou výškou 81 m řadí k nejvyšším v okolí. Dominantu Klatov doplňuje jezuitský kostel s bohatě
malovaným interiérem, v jehož sklepních prostorách se nacházejí
Katakomby - ojedinělá hrobka členů jezuitského řádu ze 17. stol.
Řada návštěvníků zavítá do Klatov, aby navštívila zdejší proslulou
barokní lékárnu „U Bílého jednorožce“.

KLATOVY - ŽIVÉ MĚSTO
Klatovy jsou s 23 000 obyvateli druhým největším městem
Plzeňského kraje. Město žije bohatým kulturním a společenským
životem. Návštěvníky láká rozmanitou nabídkou kulturních programů,
výstav, koncertů, divadelních představení, přednášek, slavností
a dalších akcí.
Ve městě se pravidelně každý rok koná Mezinárodní folklorní
festival, který probíhá druhý týden v červenci v rámci tradiční klatovské pouti. V této době začíná také výroční výstava klatovských karafiátů, které se v Klatovech pěstují od 19. stol. a proslavily město
daleko za hranicemi naší vlasti.
Své stálé příznivce má také cyklomaraton Author Král Šumavy.
Na náročné tratě se dvakrát do roka pravidelně z klatovského náměstí vydávají tisíce vášnivých cyklistů a milovníků horských kol. Špičkovou úroveň má klatovský areál BMX, kde se několikrát do roka
pořádají závody v jízdě na kole s akrobatickými prvky. Příznivci automobilového sportu si jistě nenechají ujít Mogul Šumava Rallye nebo
Historic Vltava Rallye.

KLATOVY - CENTRUM AKTIVNÍ TURISTIKY
Sportovně založené návštěvníky Klatov jistě potěší četné sportovní areály na území města - letní koupaliště, krytý plavecký bazén,
zimní stadion, hala na squash, tenisové kurty a další. Vedle toho je ve
městě několik fitnesscenter. Pro relaxaci a oddech je k dispozici
sauna, bazén se slanou vodou, masáže, solárium nebo solná jeskyně.
Samotným městem prochází nově vybudovaná cyklostezka, na niž
navazuje několik dalších cyklotras, které spojují Klatovsko s oblastí
Šumavy. Zájemci o aktivní turistiku mohou také využít širokou síť
značených turistických cest v okolí.
Okolí města je turisticky přitažlivou oblastí, jejíž překrásná krajinná
scenérie, vesnická i městská architektura, k tomu okolní hrady
a zámky zanechávají v mysli návštěvníků nezapomenutelné chvíle.
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HISTORIE MĚSTA

Královské město Klatovy bylo založeno Přemyslem Otakarem II. roku
1260 na místě, kudy procházela ve 13. stol. obchodní stezka, spojující Čechy s Bavorskem. Rozvoj řemesel, obchodu a četná privilegia
českých panovníků pak přinesly městu mnohé zisky, takže se Klatovy
stávají v 16. stol. jedním z nejbohatších měst Českého království.
Období rozkvětu ukončila třicetiletá
válka. V jejím průběhu přicházejí do
Klatov jezuité, kteří po dobu následujících téměř 150 let výrazně ovlivnili
dějiny města, z něhož zároveň učinili
významné centrum vzdělanosti. Po
roce 1685 se Klatovy stávají také významným poutním místem, když
katolická církev potvrdila, že zdejší obraz Panny Marie ronil krev.
V 2. pol. 18. stol. se stalo město sídlem krajského úřadu. V průběhu
19. stol. se v Klatovech začínají pěstovat a šlechtit karafiáty, které
město proslavily daleko za hranicemi naší vlasti. Dnes má město
Klatovy přibližně 23 000 obyvatel a patří k turisticky nejatraktivnějším
městům v předhůří Šumavy.

PAMÁTKY

Černá věž

Městská hláska vysoká 81 m, postavena v letech
1547 - 1555 mistrem Antonínem. V horní části se
původně nacházel byt věžného, který v případě válečného nebezpečí či požáru vyhlašoval poplach.
V noci zároveň ohlašoval čas troubením. Z ochozu
v 5. patře je krásný výhled na město i vzdálené
vrcholky Šumavy.
Otvírací doba:
v měsících: květen, červen a září denně
(mimo pondělí) 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
v měsících: červenec a srpen
denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod.
v měsících: říjen a duben v sobotu a neděli a o svátcích
od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
v měsících: listopad - březen je zavřeno
Tel. 376 370 929 (MěKS Klatovy), 376 320 161 (Černá věž)

Radnice

Vznikla současně s přilehlou Černou věží v průběhu
50. let 16. století. Výstavní budova byla důkazem
bohatství města a jeho obyvatel. Z prvního patra radnice byl možný přístup do Černé věže, kde se
nacházela kobka využívaná jako mučírna. Později
byla radnice několikrát přestavěna, naposledy po
požáru v letech 1923 - 1925 v pseudorenesančním
stylu podle projektu architekta Josefa Fanty.
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Barokní lékárna U Bílého jednorožce

Nachází se na náměstí v tradičním
domě klatovských lékárníků. Unikátní barokní interiér vytvořili původně jezuité pro svou lékárnu
v budově řádové koleje. Po zrušení
jezuitského řádu v roce 1773 bylo
zařízení odprodáno místnímu lékárníkovi Firbasovi, který je přenesl do svého domu. Při prohlídce se
mohou návštěvníci seznámit s vývojem klatovského lékárenství
a postupy při výrobě léků od 17. stol až do roku 1966, kdy lékárna
ukončila svoji činnost.
Otvírací doba:
květen - říjen: denně kromě pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
prohlídka v době mimo sezónu možná jen po předchozím objednání
Tel. 739 235 184

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie a sv. Ignáce

Nejvýznamnější stavební památka jezuitského řádu,
působícího v Klatovech v letech 1636 - 1773. Na
realizaci kostela se podíleli nejvýznamnější architekti
své doby. Umělecky cenné jsou mimo jiné nástěnné
iluzivní malby hlavního oltáře a kupole, životní dílo
Jana Hiebla z let 1716 - 1717. V kostele jsou umístěny ostatky jednoho z raně křesťanských římských
mučedníků - sv. Oenestina.
Otvírací doba: v letní sezóně zpravidla 10.00 - 16.00 kromě neděle

Katakomby

Podzemní krypta ukrytá pod jezuitským kostelem zřízená v průběhu
stavby kostela na počátku 70. let
17. stol. Byli zde pohřbíváni nejen členové řádu, ale i významní měšťané,
šlechtici z okolí a další dobrodinci.
Pohřbívání v katakombách ukončily
v roce 1783 patenty císaře Josefa II.
Díky důmyslnému systému větracích šachet byla těla v dubových
rakvích postupně mumifikována a konzervována. Prohlídku krypty
umožňuje vchod z ulice Denisova (z druhé strany kostela).
Otvírací doba:
duben - říjen: 9.00 - 18.00 hod.
listopad - březen: všení dny 11.00 - 16.00 hod.
víkendy a svátky: 9.00 - 17.00 hod.
Tel. 376 320 160
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Jezuitská kolej

146 m dlouhá dvoupatrová budova byla
založena roku 1655 jako součást jezuitského komplexu (kostel, seminář, latinská škola). Po zrušení jezuitského řádu
v roce 1773 získal budovu 6. dragounský
pluk Kolowrat, který ji využíval jako
konírnu. Různým vojenským (převážně
jezdeckým) jednotkám patřila tato budova do roku 1990, kdy byl objekt přeměněn na obchodní centrum.
S postupnou rekonstrukcí se stala kolej sídlem Městské knihovny
a části Městského úřadu Klatovy.

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie

Nejstarší kostel ve městě vznikl krátce
po založení města v druhé polovině
13. stol. Z původní stavby se dochovala
jen malá část - po roce 1400 bylo významně přestaveno kněžiště, po zřícení
klenby v roce 1550 byla nově přestavěna
i chrámová loď. Vybavení kostela pochází z doby barokní. Po roce 1685, kdy
byl na hlavní oltář umístěn zázračný obraz Panny Marie Klatovské, se
kostel stává významným poutním místem.

Bílá věž

Postavena v roce 1581 jako zvonice a vstupní brána
k městskému hřbitovu, který se nacházel u arciděkanského kostela. Po požáru byla v roce 1758 zvýšena
a upravena do dnešní podoby. Západní portál věže
(směrem k náměstí) zdobil původně vstup do arciděkanského kostela. V jeho horní části se nachází
reliéf Panny Marie Klatovské.

Dominikánský klášter

Nejstarší klášter na území města postavený krátce po založení Klatov. Stavbu
poškozenou četnými požáry dominikáni
v 17. stol. opravili a využívali do roku
1785, kdy byl klášter josefínskými patenty zrušen. V letech 1812 - 1870 zde zřídili pražští benediktini gymnázium. Později
nevyužívaná a zchátralá budova byla
Městem Klatovy zrekonstruována a od
roku 2008 je v prostorách kláštěra zřízeno Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.
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Kostel sv. Vavřince

Osudy kostela sv. Vavřince jsou úzce spjaty s historií
dominikánského kláštera. Současný kostel postavili
dominikáni po velkém požáru města roku 1689. Po
zrušení kláštera v roce 1785 zakoupilo kostel město,
které zde zřídilo skladiště. K církevním účelům sloužil
krátce ještě v 2. polovině 19. stol., kdy byl využíván
jako kostel gymnaziální (studentský). Dnes je kostel
využíván k výstavním účelům.

Otvírací doba:
květen - září, út - ne: 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

Městské opevnění

Nejstarší část současných městských
hradeb pochází z počátku 14. stol.,
první ohrazení města však vzniklo hned
po jeho založení - po roce 1260.
V 15. stol. byl systém městského
opevnění rozšířen o vnější hradbu s půlkruhovými baštami a vodním příkopem.
V 19. stol. byly hradby částečně zbourány, aby nebránily dalšímu rozvoji města. Přesto dnes patří Klatovy
k městům s nejzachovalejším městským opevněním v celém okolí.

Galerie U Bílého jednorožce

Galerie moderního a současného umění
vznikla po roce 1989 v historickém domě na
klatovském náměstí, v němž také sídlí barokní lékárna. Další výstavní prostory galerie se
nacházejí na nedalekém hradu a zámku
Klenová. Galerie Klatovy / Klenová patří
k největším muzeím umění v České republice.

Otvírací doba:
úterý - neděle 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Tel. 376 312 049

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Tato secesní budova patří mezi nejvýznamnější klatovské stavby počátku
20. stol. Byla postavena pro potřeby
muzea založeného vlastivědným
nadšencem a pozdějším klatovským
starostou JUDr. Karlem Hostašem.
V prvním patře je umístěna stálá
expozice přibližující dějiny královského města Klatovy. Prostory v přízemí jsou využívány pro různé
krátkodobé výstavy.

Otvírací doba:
květen - září: denně kromě pondělí 9.00 -12.00, 13.00 - 17.00
říjen - duben: út - pá 9.00 -12.00, 13.00 - 17.00
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UBYTOVÁNÍ

Hotel Centrál
Hotel Ennius
Hotel Rozvoj
Hotel Sport - Hoop Camps
Hotel Beránek
Hotel Rual
Penzion U Hejtmana
Penzion a restaurace
Klatovský Dvůr
Pezion a restaurace Princ
Penzion - hostinec Poprda
Penzion Kalista
Penzion a restaurace U Parku
Penzion Nela
Penzion Hořejšová Milena

Penzion - restaurace
- Country saloon
Penzion U Jandů
Ubytování Krinesová Hana
Penzion U Hrachů
Penzion motorest Neznašovy
Apartmány Šibíkovi
Apartmány Mírovka
Turistická ubytovna
Zimní stadion
Ubytovna Klausová Eva
Hana Krinesová

Masarykova 300, Klatovy
Randova 111, Klatovy
Rozvoj 110, Klatovy
Domažlická 609, Klatovy
Rybníčky 506, Klatovy
Poborovice 13
Kpt. Jaroše 145, Klatovy
Domažlická 188, Klatovy
Tyršova 132, Klatovy
Plánická 35, Klatovy
Radinovy
Havlíčkova 235, Klatovy
Gorkého 840, Klatovy
5. května 654, Klatovy

Beňovy 8
Úborsko 2
Lesní 652, Klatovy
Sobětice 59
Neznašovy 63
Luby 52
Sobětice 59

Nerudova 721, Klatovy
Plzeňská 664, Klatovy
Lesní 652/II, Klatovy

Kempy v Klatovech a okolí

Autocamping Klatovy
Autocamping Hnačov
Autocamping Valcha-Mladice
Autocamping Nýrsko
Autocamping U Dvou ořechů
Eurocamp Běšiny

STRAVOVÁNÍ

Dr. Sedláka 350, Klatovy
Hnačov, Plánice
Mladice
Tylova 778, Nýrsko
Strážov 13,
Běšiny 150

Restaurace

Restaurace Beseda
Nám. Míru 191, Klatovy
Čínská restaurace Fu Sham
Čs. Legií 155, Klatovy
Čínský restaurant Peking
Nádražní 172, Klatovy
Hostinec Poprda
Plánická 35, Klatovy
Restaurace - herna Český znak Kpt. Jaroše 51, Klatovy
Restaurace & Club Střelnice
Pražská 22, Klatovy
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tel. 376 314 571
tel. 376 320 567
tel. 376 311 609
tel. 376 310 910
tel. 376 312 348
tel. 608 964 852
tel. 376 312 694

tel. 376 321 517
tel. 376 315 088
tel. 376 316 297
tel. 376 399 176
tel. 376 310 083
tel. 376 314 487
tel. 723 906 893
tel. 376 313 282
tel. 608 131 233

tel. 376 313 338
tel. 376 382 593
tel. 376 315 461
tel. 376 311 375
tel. 376 399 861
tel. 728 866 744
tel. 602 491 159

tel. 376 311 845
tel. 607 849 272
tel. 376 315 461
tel. 606 364 329
tel. 376 310 779
tel. 376 394 258
tel. 376 396 258
tel. 376 571 220
tel. 376 382 421
tel. 602 394 496
tel. 376 375 011

tel. 376 311 075
tel. 376 310 282
tel. 376 310 297
tel. 376 316 297
tel. 376 317 426
tel. 376 709 888

Restaurace a hotel Ennius
Restaurace a hotel Rozvoj
Restaurace a penzion
Klatovský dvůr
Restaurace a penzion U Parku
Restaurace a pizzeria
U Strnada
Restaurace a ubytovna
Beránek
Restaurace Družba
Restaurace Grand
Restaurace Mazda
Restaurace Na letišti
Restaurace Van Gogh
Restaurace U Radů
Restaurant - penzion Luby
Restaurant Bar Princ
Restaurant country saloon
Beňovy
Restaurace Rozmarýn
Restaurace Lev

Randova 111, Klatovy
Rozvoj 110, Klatovy

tel. 376 320 567
tel. 376 311 609

Domažlická 188, Klatovy
Havlíčkova 235, Klatovy

tel. 376 321 517
tel. 376 310 083

Rybníčky 506, Klatovy
Domažlická 767, Klatovy
Nádražní 53, Klatovy
Plzeňská 823, Klatovy
Chaloupky, Klatovy
Plánická 3, Klatovy
Čs. Legií 158, Klatovy
Luby
Tyršova 132, Klatovy

tel. 376 312 348
tel. 376 311 735
tel. 376 312 788
tel. 376 310 012
tel. 774 605 061
tel. 777 265 438
tel. 376 314 594
tel. 721 290 769
tel. 376 315 088

Bar Malibu
City Pub
KELE
Pivní studio Modrý Abbé
Stará Rychta

Nádražní 55, Klatovy
Václavská 18, Klatovy
Plánická 171, Klatovy
Dobrovského 150, Klatovy
Denisova 102, Klatovy

tel. 376 311 127
tel. 376 313 607
tel. 376 321 095
tel. 373 728 048
tel. 376 311 512

Déčko
Vinárna Lucullus
Vinotéka Dionýsos
Vinotéka U Draka

Denisova 148, Klatovy
Vaňkova 529, Klatovy
Denisova 103, Klatovy
Nádražní 56, Klatovy

tel. 777 135 769
tel. 723 338 453
tel. 775 630 798
tel. 603 290 686

Country saloon Beňovy
Kavárna Družba
Music Club Střelnice
Pivnice - herna - live music
U košile
Rock Pub & Café
Alcatraz

Beňovy 8
Domažlická 767, Klatovy
Pražská 22, Klatovy

tel. 376 313 338
tel. 376 311 735
tel. 376 322 366

Bufet Tureček
Čínské bistro Orient
Hladové okno
Jídelna Slávie

Pražská 21, Klatovy
Kpt. Jaroše 95, Klatovy
Denisova 91, Klatovy
Nám. Míru 155, Klatovy

Pivnice a bary

Vinárny

Aretinova 68, Klatovy

Beňovy 8
Vídeňská 32, Klatovy
Domažlická 885, Klatovy

Hudební kluby, živá hudba, disco

Plzeňská 39, Klatovy
Křížová 162, Klatovy
Pražská 161, Klatovy

Jídelny a rychlá občerstvení
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tel. 774 564 666

tel. 376 313 338
tel. 776 630 177
tel. 376 350 907

tel. 376 322 169
tel. 376 320 420
tel. 720 374 837
tel. 376 311 606
tel. 606 209 528
tel. 604 554 430
tel. 376 311 081

Pizzerie

Piz. Caffé Bar Segafredo
Primavera
Pizzerie - bar Piccolo
Pizzerie Domino
Pizzerie San Martino
Restaurace Paleta

Pavlíkova 6, Klatovy
Pražská 119
Nám. Míru 170, Klatovy
Vídeňská 754, Klatovy
Jiráskova 132, Klatovy
Čs. legií 36, Klatovy

tel. 777 101 764
tel. 773 229 232
tel. 376 315 887
tel. 608 666 499
tel. 777 311 747
tel. 376 316 307

Café Pasáž
Café Pepino
Café-kavárna U Bílé věže
Cukrárna kavárna „Mléčná“
Cukrárna U Andrlů
Cukrárna U Parku
Cukrárna a kavárna Varesina

Kpt. Jaroše 50, Klatovy
Nám. Míru 63, Klatovy
Křížová 165, Klatovy
Nám. Míru 65, Klatovy
Pražská 160, Klatovy
Šumavská 160, Klatovy
Aretinova 67, Klatovy

tel. 603 148 238
tel. 376 311 146
tel. 606 791 344
tel. 376 322 659
tel. 376 311 419
tel. 736 685 665
tel. 602 614 480
tel. 606 232 352

Pavlíkova 215, Klatovy

tel. 608 975 091

Cukrárny a kavárny

Čajovna

Čajovna U Naší milé paní

PRAKTICKÉ INFORMACE

Průvodcovské služby

Jiří Franc (NJ)
tel. 602 286 511
- dobrý přehled o regionu a zdejších pamětihodnostech, výklad obsahuje příběh
Jiřina Hájková (ČJ, NJ)
Vrbova 429, Klatovy
tel. 604 874 374
- mnohé zajímavé poznatky, osobní zkušenosti s válkou a poválečným obdobím
Dalibor Hirič (NJ)
tel. 601 261 129
Bc. Jan Koura (NJ, AJ, ČJ)
Kpt. Nálepky 735, Klatovy
tel. 731 417 081
Mgr. Pavel Koura (NJ, ČJ)
Čechova 893, Klatovy
tel. 724 092 224
- nadprůměrné znalosti regionální historie vč. nejnovějších badatelských
poznatků, velmi poutavě a v souvislosti podávané
Romana Merglová (ČJ, NJ)
Ke Spravedlnosti 364, Klat. tel. 603 163 061
- práce přednostně se seniory, poskytne jim přehledné informace
Kamila Špirková (ČJ, NJ)
Lipová 472, Klatovy
tel. 723 959 844
- výborné znalosti z místní historie a architektury, umí program přizpůsobit
posluchačům
RNDr. Štěpánka Karpíšková, tlumočení, překlady, angličtina, francouzština,
e-mail: stepa.karpiskova@seznam.cz,
tel. 777 241 760

Veřejný internet

Městská knihovna Klatovy
Restaurace Beseda (wi-fi)
Restaurace Střelnice (wi-fi)
Café Jednorožec (wi-fi)
Cukrárna a kavárna Varesina
(wi-fi)

Balbínova 59, Klatovy
Nám. Míru 191, Klatovy
Pražská 22, Klatovy
Nám. Míru 149, Klatovy
Aretinova 67, Klatovy
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tel. 376 347 473
tel. 376 311 075
tel. 376 322 366
tel. 775 025 801
tel. 602 614 480,
tel. 606 232 352

Veřejné WC

Pod Černou věží otevřeno duben - říjen: každý den 9 - 17 hod.,
listopad - březen: po - pá 9 - 17 hod., so 9 - 12 hod.
Park Hostašovy sady otevřeno od května do října
Tylovo nábřeží (lávka) otevřeno od dubna do října

Lékárny

Lékárna Helios
PharmDr. Viliam Stančík
Lékárna Klatovské zdraví
Lékárna U Nemocnice
Lékárna Dr. Max
PharmDr. Jaroslav Voráč
PharmDr. Jaroslav Voráč
U Bílého slona
Lékárna Dr. Max
Lékárna U Klatovské Madony
Lékárna Na Rozhrání
Lékárna Klatovské nemocnice

Pod Nemocnicí 871, Klatovy
Plánická 208, Klatovy
Nádražní 843, Klatovy
Dukelská 513, Klatovy
Kpt. Jaroše 110, Klatovy
Pražská 125, Klatovy
Dragounská 404, Klatovy
Domažlická 888 (u Tesca)
Šumavská 782 (Kaufland)
Vídeňská 87, Klatovy
K Letišti 385, Klatovy
Plzeňská 569, Klatovy

tel. 376 322 495
tel. 376 311 009
tel. 376 312 378
tel. 376 312 283
tel. 376 315 250
tel. 376 314 008
tel. 376 323 077
tel. 376 383 771
tel. 378 605 650
tel. 376 383 219
tel. 376 395 244
tel. 376 335 733

MVDr. Daniela Nešporová
MVDr. Ilja Straškraba

Mánesova 826, Klatovy
Voříškova 167, Klatovy
pohotovost:
Palackého 125, Klatovy

tel. 606 635 110
tel. 376 314 400
tel. 602 432 119
tel. 376 315 239
tel. 603 719 550
tel. 376 392 198
tel. 606 602 264
tel. 733 161 838
tel. 724 848 564

Komerční banka
Česká spořitelna
GE Money Bank
ČSOB
Směnárna
Campana Tour v.o.s.
Směnárna U Bílého jednorožce
Směnárna u Bílé věže
Směnárna Klatovy

Nám. Míru 166, Klatovy
Nám. Míru 152, Klatovy
Rybníčky 812, Klatovy
Nám. Míru 154, Klatovy

tel. 376 315 250
tel. 376 340 111
tel. 376 361 911
tel. 376 330 011

Komerční banka

Nám. Míru 166, Klatovy,
ul. 5. května, Klatovy (Hypernova)
Nám. Míru 152, Klatovy
budova pošty - Domažlická ulice, Klatovy
autobusové nádraží - Nádražní ulice, Klatovy

Veterináři

MVDr. Martin Pešek

MVDr. Ladislav Vyskočil

ZOO Veterina

Banky a směnárny

Bankomaty

Česká spořitelna

U Nádraží 17, Janovice
nad Úhlavou
Nám. Míru, Klatovy

Plánická 3, Klatovy
Nám. Míru 149, Klatovy
Křížová 163, Klatovy
Nám. Míru 64, Klatovy
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tel. 376 315 913
tel. 376 312 049
tel. 736 779 193
tel. 722 592 705

ČSOB
GE Money Bank

Bohoslužby

římskokatolická církev
pravoslavná církev

Církev Československá
husitská
Sbor Církve bratrské

Křesťanské společenství

Kulturní zařízení

Městské kulturní středisko
Stálá divadelní scéna

Nám. Míru 154, Klatovy
Nám. Míru 64, Klatovy
ulice 5. května, Klatovy (u Kauflandu)
Šumavská 782, Klatovy (Kaufland)
Rybníčky 812, Klatovy,
Šumavská 782, Klatovy (Kaufland)
neděle 10 hod. jezuitský kostel (náměstí)
neděle 18 hod. (arciděkanský kostel u Bílé
věže) ostatní bohoslužby - viz nástěnka před
arciděkanským kostelem
neděle 9.30 hod. penzion pro seniory,
Podhůrecká 815, Klatovy
neděle 9.00 hod. kostel Církve Čs. husitské
nábř. Kpt. Nálepky (naproti soudu)
neděle 9.30 hod. budova Sboru církve bratrské
Masarykova ul. (naproti hotelu Centrál)
neděle 9.30 hod. bývalá Zdravotnická škola
Kollárova 52, Klatovy
Domažlická 767, Klatovy
Divadelní 148, Klatovy

Kino Šumava
Městská knihovna
HIFI KLUB
Dům dětí a mládeže
Chapadlo
Klub přátel Klatovska
Galerie Klenová

Vídeňská 9, Klatovy
Balbínova 59, Klatovy
Vrchlického sady, Klatovy
5. května 109, Klatovy
Divadelní 141, Klatovy
Čs. Legií 125, Klatovy
zámek Klenová 1

Celní úřad

Fr. Šumavského 180,
Klatovy
Nádražní 89, Klatovy
Maxima Gorkého 655,
Klatovy
Pod Hůrkou, Klatovy
Křižíkova 97/98, Klatovy
Voříškova 825, Klatovy
Kollárova 528, Klatovy

Úřady

Česká pošta
Česká pošta - pobočka
Český červený kříž
Finanční úřad
Katastrální úřad
Krajská hygienická stanice
(územní pracoviště Klatovy)
Městský úřad
Nemocnice s poliklinikou
Okresní hospodářská komora
Okresní soud
Okresní správa

Plzeňská 569, Klatovy
Nám. Míru 62, Klatovy
Plzeňská 569, Klatovy
Nám. Míru 154, Klatovy
Dukelská 138, Klatovy
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tel. 376 370 911
tel. 376 311 261
tel. 376 320 043
tel. 376 311 342
tel. 376 347 468
tel. 376 312 877
tel. 376 311 345
tel. 376 383 133
tel. 604 945 439
tel. 376 392 208

tel. 376 370 211
tel. 376 348 111

tel. 376 311 822
tel. 376 322 860
tel. 376 312 881
tel. 376 343 111
tel. 376 317 231
tel. 376 370 611
tel. 376 347 111
tel. 376 335 111
tel. 376 313 251
tel. 376 377 911

sociálního zabezpečení
Státní okresní archiv Klatovy
Úřad práce

Kollárova 528, Klatovy
Mayerova 128, Klatovy
Krameriova 180, Klatovy

tel. 376 330 511
tel. 376 360 712
tel. 950 128 111

DOPRAVA

Informace o dopravních spojích

ČSAD - informace, ústředna
České dráhy - informace
Informační centrum Klatovy

Taxi

Nádražní 613, Klatovy
Nádražní 149, Klatovy
Nám. Míru 63, Klatovy

Taxi
Taxislužba Hochman

tel. 376 311 457
tel. 972 525 375
tel. 376 347 250
tel. 775 252 687
tel. 800 660 111
tel. 724 040 301
tel. 602 435 769
tel. 720 646 645
tel. 800 888 645

Taxi Moudrý
Taxislužba non stop Michal Strejc

Parkoviště

Placená parkoviště
pro automobily:

Náměstí Míru, Klatovy
Na Rybníčkách, Klatovy
Domažlická ulice (u kulturního domu), Klatovy
Komenského ulice, Klatovy
Jiráskova ulice, Klatovy
Dobrovského ulice (na rohu Plzeňské ul.),
Klatovy
Podbranská ulice, Klatovy
Bezplatná parkoviště pro automobily:
Tyršova ulice (u kulturního domu Družba),
Klatovy
Gorkého ulice (u křižovatky s Plzeňskou ulicí)
u budovy pošty, Klatovy
Plánická ul. (naproti rest. Poprda), Klatovy
Tylovo nábřeží, Klatovy

Autopůjčovny

Autopůjčovna Blohmann
Autopůjčovna Václav Lorenc
Autopůjčovna Pučelík
Autopůjčovna Vakeš
Auto Nejdl s.r.o

5. května 687, Klatovy
Za tratí 752, Klatovy
Plánická 48, Klatovy
Voříškova 365, Klatovy
Domažlická 610, Klatovy

tel. 376 320 320
tel. 376 313 651
tel. 376 323 232
tel. 376 313 317
tel. 376 358 700

Auto Nejdl s.r.o.
(nonstop 24 hodin)
Odtahová služba T-CAR,
Jan Tichý

Domažlická 610, Klatovy

tel. 376 358 700

Vrhaveč 79

tel. 602 472 081

Odtahové služby
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Odtahová služba nonstop,
Aleš Kopečný
Auto Volf a Lorenc
Autocentrum Rols
Odtahová služba Blohmann

Štěpánovice
Tyršova 31, Klatovy
Budovcova 833, Klatovy
ul. 5. května 687, Klatovy

tel. 777 201 606
tel. 376 321 775
tel. 603 948 667
tel. 602 387 133

Tyršova 682, Klatovy

tel. 376 311 637

Autorizované autoopravny

Autosalon Plzeň, spol.s r.o.
Opel, Chevrolet, Daewoo
Autosalon Blohmann
Ford, Kia
Autoservis Nejdl s.r.o.

ul. 5. května 687, Klatovy

tel. 376 320 320

Domažlické předměstí 610,
Klatovy
tel. 723 885 884
Citroën, Renault, Hunday, Škoda
Auto Kalný s.r.o.
Plzeňská 878, Klatovy
tel. 376 323 164
Peugeot
tel. 775 323 164

Cykloservisy a prodejny cyklistických potřeb

Cykloservex J&K
Stanislav Janda
Jízdní kola RAMALA

Cyklo start – Klouda Libor

Cykloservis Jan Malát
Švihov - Velovis

Rybníčky 66, Klatovy
tel. 376 315 460
servis všech značek
Niederleho 84, Klatovy
tel. 376 323 377
(u Penny marketu) servis všech značek
Domažlická 25, Klatovy (u Penny marketu)
prodej cyklistického zboží
tel. 376 322 344
Za Zimním stadiónem 721, Klatovy
tel. 723 962 968
nám. T. G. Masaryka 111,
tel. 602 435 743
Švihov
servis všech značek

SPORT A REKREACE

Koupaliště, bazény, sauny

Krytý plavecký bazén,
pára Klatovy
Hotel Centrál
Sauna - hotel Sport
Koupaliště Lázně

Dr. Sedláka 829, Klatovy
Masarykova 300, Klatovy
Domažlická 609, Klatovy
Dr. Sedláka 829, Klatovy

tel. 376 313 200
tel. 376 314 571
tel. 376 310 910
tel. 376 310 779

Koupaliště Lázně
Dr. Sedláka 829, Klatovy
Tenisové kurty LTK TJ Klatovy U Čedíku 610, Klatovy
Centrum míčových sportů
U Elektrárny 917, Klatovy

tel. 376 310 779
tel. 376 313 675
tel. 376 361 819

Bowling Bar
Plánická 626, Klatovy
bowling, šipky, občerstvení
Bowling - Restaurace Střelnice Pražská 22, Klatovy
bowling, občerstvení, příležitostně živá kapela

tel. 376 322 634

Tenisové kurty

Bowling
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tel. 376 322 366
tel. 724 328 707

Golf

Indoor Golf Klatovy
Golfové hřiště

Fitness

Fitness Davídek Jan
-plavecký bazén
Fit a Body Club Zimní stadion
Základní škola Klatovy,
Čapkova ul.
Antonín Šota
Fitnes Centrum Pohoda

Wellness centrum

Hotel Centrál

Sportovní haly

Nám. Míru 65, Klatovy
Liščí u Nýrska

tel. 607 998 335
tel. 604 202 267

Dr. Sedláka 829, Klatovy
Nerudova 721, Klatovy

tel. 376 321 390
tel. 376 311 845

Čapkova 126, Klatovy
Plzeňská 178, Klatovy

Dragounská 7, Klatovy

tel. 376 313 353
tel. 376 321 346
tel. 608 223 777
tel. 722 702 250

Masarykova 300, Klatovy

tel. 376 314 571

Masarykova základní škola
tř. Nár. mučeníků 185,
tel. 376 323 756
Klatovy
Klatovy
sportovní hala - squash, fitness, tenis, volejbal, stolní tenis
Základní škola Klatovy, TolstéhoTolstého 765, Klatovy
tel. 606 108 754
sportovní hala - volejbal, tenis, basketbal, fotbal, aerobic, judo, karate
Základní škola Klatovy,
Studentská 646, Klatovy
tel. 376 313 227
Plánická ul.
tel. 376 313 451
sportovní hala - basketbal, malá kopaná, tenis, badminton, stolní tenis, antukový kurt, nohejbal, atletický ovál s umělým povrchem
Základní škola Klatovy,
Čapkova 126, Klatovy
tel. 376 313 353
Čapkova ul.
sportovní hala - házená, basketbal, tenis, volejbal, nohejbal
TJ Klatovy sportovní hala
Voříškova 715, Klatovy
tel. 376 311 227
Fit a Body Club squash
Čapkova 138, Klatovy
tel. 736 761 897

Sportovní prostranství

Areál BMX

Plánická, Klatovy

Stadion - Tělocvičná jednota
Sokol Klatovy
Pod Hůrkou, Klatovy
Atletický stadion
- Tělovýchovná jednota Klatovy Pod Hůrkou, Klatovy

Bruslení

Zimní stadion

Motokárové dráhy

Nerudova 721, Klatovy

tel. 376 311 045
tel. 602 169 318

tel. 376 312 539
tel. 376 311 227

tel. 376 311 845

Buggy centrum pískovna Klatovy - Pihovice
jízda v dvoumístných bugginách, květen - říjen, so - ne 10 - 18 hod.
Václav Staněk
tel. 376 314 356
tel. 603 499 918
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Petr Krška

Jezdectví

Calverova farma

Klatovy - Luby 162

tel. 775 910 299
tel. 775 110 299

Habartice 55

tel. 376 394 411
tel. 608 642 718
tel. 723 618 683
tel. 606 171 999
tel. 723 744 962
tel. 602 778 267

Ranch Fantasie
Mlázovy E 6, Kolinec
Westernový ranč Podolí
Podolí, Kolinec
Jezdecký areál dvůr Krutěnice Krutěnice 3, Kolinec

Rybolov, rybářské potřeby

Výdej rybářských lístků

Město Klatovy, nám. Míru 62
(budova radnice)
Prodej povolenek + rybářské potřeby
Rybářské potřeby - Radek Řičica Zlatnická 192, Klatovy
Rybářské potřeby - Daniel Řičica Václavská 19, Klatovy
Rybářské potřeby u Habakuka Vídeňská 19, Klatovy
Prodej povolenek
Klatovské rybářství, a.s.
K Letišti 442, Klatovy
Prodej povolenek
- rybník Valcha
Václav Petráň
Prodej povolenek
- rybník Chlístov
David Fukal

Střelnice

tel. 376 347 363

tel. 603 536 674
tel. 376 314 542
tel. 776 225 222
tel. 376 323 301
tel. 604 481 013
tel. 723 654 464

Střelnice SSK Klatovy

5. května 611, Klatovy

tel. 376 311 898

Lovec s.r.o.

Krameriova 129 (vchod
ve Václavské ulici)
Tyršova 31

tel. 774 203 333
tel. 376 314 450
tel. 376 310 474

Lov

Armyshop
Lovex - obchod s loveckými
potřebami

LETIŠTĚ KLATOVY

Vídeňská 126, Klatovy

Pošumavský aeroklub Klatovy

tel. 777 047 510

tel. 376 313 478
tel. 376 310 762
tel. 602 944 492
Poskytuje možnost letních soustředění parašutistickým skupinám, současně se zajištěním klubového létání
provozuje leteckou školu, parašutismus, vyhlídkové lety a půjčování letadel (ceník na www.lkkt.cz).
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ŘEMESLA NA KLATOVSKU

Kovářství

Trefanec Miloslav
Kovářství Jakuš K.
prodejna Klatovy
Milan Vacovský

Čínov 664
Pocinovice 139
Balbínova 59
Křížová 162

tel. 376 313 647
tel. 379 799 354
tel. 603 799 286
tel. 777 215 317

Řeřbářství, Petr Štýs

Křížová 162, Klatovy

734 311 264

Jungwirth Karel
Fifka Gustav

Voříškova 394, Klatovy
Vaňkova 348, Klatovy

tel. 608 975 091
tel. 376 313 561

Fiala Václav

Arbesova 146, Klatovy

tel. 777 814 370

Řezbářství
Keramika

Sochařství

TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ KLATOV

Pěší výlety do okolí Klatov

Uvedené trasy jsou určeny pro méně až středně náročné turisty, kteří chtějí
poznat zajímavosti v okolí Klatov.
Začátek a konec všech uvedených tras je na klatovském náměstí (červená
a žlutá turistická značka).
Trasy jsou vhodné pro rodiny s dětmi - vedou většinou po turistických značených cestách a místních komunikacích. Převýšení odpovídá podhorskému
prostředí Klatovska.
Vhodnou mapou pro orientaci v terénu je např. mapa Pošumaví Klatovsko č. 32
(1:50 000) od vydavatelství Shocart.
Orientační mapa je uvedena na zadní straně obálky.

Výlet č. 1: Spálený les - smutný svědek minulosti

Popis: Klatovy - nádraží Luby - Spálený les - Klatovy
Délka: cca 11 km
Podrobný popis: Z Klatov se vydáte po červené turistické značce směrem
k velkému městskému parku. Zde začíná cyklostezka, po které půjdete až k vlakovému nádraží v Lubech. Zde cyklostezku opustíte a dáte se doleva přes trať
do Spáleného lesa. Zde vás čeká stoupání až k asfaltové silnici vedoucí do
osady Hejno, kde opustíte červenou značku a vydáte se zpět dolů k železniční
trati. U obce Malá víska narazíte opět na cyklostezku (č. 38), která vás přivede
až do Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po červené turistické stezce, místní
komunikaci a cyklostezce č. 38.
Zajímavosti v okolí trasy:
Spálený les: v lese se konaly popravy českých vlastenců v době heydrichiády
(1942), místo dodnes označuje pomník (mimo turistickou trasu).

Výlet č. 2: Vysílač Barák - dominanta Klatovska

Popis: Klatovy - Čínov - vysílač Barák - Habartice - Obytce - Klatovy
Délka: cca 18 km
Podrobný popis: Z Klatov se vydáte po žluté turistické značce do kopce po
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Plánické ulici do obce Čínov a odtud po silnici přes kopeček do Kydlin. Za obcí
vás čeká výstup (250 m převýšení) k televiznímu vysílači na vrchu Barák. Po
zdolání vrcholu sejdete po lesní cestě do Habartic, kde opustíte u kapličky žlutou turistickou značku. Ve středu obce se vydáte doleva a po asfaltové silnici
sejdete serpentinami dolů kolem zámečku v Obytcích zpět do Čínova a Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po žluté turistické stezce (z Klatov
do Kydlin asfaltová silnice), z Habartic zpět do Klatov po neznačené místní
komunikaci.
Zajímavosti v okolí trasy:
Barák: výrazný zalesněný vrch (706 m.n m.) s televizním vysílačem, součást
Plánického hřebenu.
Obytce: u silnice se nachází zámeček z 18. stol. (nepřístupný), v obci najdeme
také kapli sv. Barbory ze 17. stol. a památnou lípu starou více než 400 let.

Výlet č. 3: Pohled na Klatovy z drslavické stráně

Popis: Klatovy - Tajanov - Tupadly - Tetětice - Drslavice - Klatovy
Délka: cca 19 km
Podrobný popis: Z Klatov se vydáte po červené turistické značce, která vás
povede zahrádkami pod vrchem Hůrka a malým tunelem pod železniční tratí
k řece Úhlavě a odtud do Tajanova. Zde se napojíte na zeleně značenou turistickou stezku, po níž dojdete ke skalám u obce Tupadly. Za obcí vás čeká
stoupání do Tetětic (převýšení asi 150 m), kde opustíte zelenou značku a odbočíte doprava po žluté do Věckovic. Zde se na rozcetí dáte znovu doprava na
červeně značenou trasu vedoucí po asfaltové silnici do obce Drslavice. Odtud
vás povede červená značka po cestě s krásným výhledem na město Klatovy
zpět do údolí Úhlavy. Z Tajanova se vydáte známou cestou zpět do města.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po červené, zelené, žluté a opět červené turistické stezce, částečně po asfaltových silnicích.
Zajímavosti v okolí trasy:
Tupadly: geologicky významná skupina buližníkových skal, využívaná pro
tréning místními horolezci.
Tetětice: barokní zámeček z 18. stol. s mansardovou střechou, později upravený na byty.

Výlet č. 4: Po hřebenech nad Drnovým potokem

Popis: Klatovy - Hejno - Křištín - Hubenov - Radinovy - Neznašovy - Týnec
- Loreta - Klatovy
Délka: cca 25 km
Podrobný popis: Z Klatov se vydáte po červené turistické značce směrem
k velkému městskému parku. Zde půjdete po cyklostezce, kterou opustíte u nádraží Luby a dáte se doleva přes trať do Spáleného lesa. Zde vás čeká stoupání
až k asfaltové silnici vedoucí do osady Hejno (převýšení 150 m). Odtud pokračuje cesta pod vrchol hory Červ, odkud sejdete do Křištína a Střeziměře. Za
touto obcí následuje ještě výstup na Kašpárkovnu a poté půjdete z kopce
k rozcestí s cyklostezkou č. 2033. Zde opustíte červenou značku a dáte se
doprava na Hubenov a zde opět dolů doprava po asfaltové cestě do Radinov
a Neznašov. V Neznašovech přejdete hlavní silnici a u vlakové zastávky najdete počátek žluté turistické trasy. Nyní vás čeká výstup do svahu hory Úliště (převýšení 150 m), za nímž narazíte na asfaltovou silnici. Žlutá značka vás po ní
dovede až do Týnce. Odtud pokračujete z kopce stále po žluté do Lorety a odtud
po červené zpět do Lub a Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po červené turistické stezce, lesních
cestách, místní komunikaci, žluté a opět červené turistické stezce.
Poznámka: trasu je možné také rozdělit a zkombinovat s jízdou vlakem
do / z Neznašov (trať č. 185 Klatovy - Horažďovice předměstí).
Zajímavosti v okolí trasy:
Křištín: raně gotický kostel sv. Matouše ze 13. - 14. stol., roubená stavba čp. 5
je památka lidové architektury.
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Týnec: barokní zámek z 18. stol., kdysi centrum rozsáhlého panství KolovratůKrakovských. Dnes soukromý majetek ve stádiu rekonstrukce (veřejnosti nepřístupný).
Loreta: loretánská poutní kaple z r. 1711, jihozápadně zřícenina barokní kaple.

Výlet č. 5: Po stopách zašlé slávy středověkých hradů

Popis: Klatovy - Výrov - Kokšín - Švihov - Vosí - Točník - Klatovy
Délka: cca 26 km
Podrobný popis: Z Klatov vyjdete po červené turistické značce podél Drnového
potoka směrem k průmyslové zóně Pod borem. Zde opustíte asfaltovou silnici
a vydáte se do kopce (převýšení 60 m) po lesní cestě do Sekrýtu
a kolem zříceniny Komošín sejdete do Výrova. Odtud vás povede červená značka necelý kilometr po asfaltové silnici, z níž pak odbočíte doleva k bývalému
Kokšínskému hrádku. Poté projdete údolím Úhlavy do Švihova, kde vás modrá
turistická značka přivede až k známému vodnímu hradu. Od hradu se vydáte
zpět po modré trase, vrátíte se k železniční stanici, kde modrá značka odbočuje doleva přes trať směrem na Vosí. Cesta vede do kopce kolem Kamýcké skály
(převýšení 140 m), za obcí Vosí sestupuje kolem vícenického rybníka do
Točníka. Zde opustíte turistické značení a dojdete po asfaltové silnici k dvěma
čerpacím stanicím na okraji Klatov a odtud do města.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po červené a modré turistické stezce
(převážně lesní cesty a místní komunikace), poslední úsek (Točník - Klatovy) po
silnici III. třídy (pozor na provoz kamionů).
Poznámka: trasu je možné také rozdělit a zkombinovat s jízdou vlakem do / ze
Švihova (trať č. 183 Klatovy - Plzeň).
Zajímavosti v okolí trasy:
Komošín: zřícenina hrádku ze 14. stol., opuštěného 1510, dnes v areálu rekreační chalupy.
Kokšínský hrádek: zbytky strážního hradu nad řekou Úhlavou (kolem roku
1500), kdysi součást obranného systému hradu Švihov.
Švihov: jeden z nejvýznamnějších českých pozdně gotických vodních hradů se
zbytky středověkého opevnění a vodních příkopů (možnost prohlídky).

Cyklistické výlety

Uvedené trasy jsou určeny pro méně až středně náročné cyklisty, kteří chtějí
během svých vyjížděk poznat zajímavosti v okolí Klatov.
Pro zvládnutí těchto cyklotras není nutné mít horské kolo - trasy nevedou
po lesních cestách. Trasy je možné absolvovat také s dětským vozíkem, připojeným za kolo. Stoupání a klesání odpovídají standardům asfaltových silnic
a podhorskému prostředí Klatovska.
Vhodnou mapou pro orientaci v terénu je např. mapa Pošumaví Klatovsko
č. 32 (1:50 000) od vydavatelství Shocart.
Orientační mapa je uvedena na zadní straně obálky.

Výlet č. 1: Vzhůru na Týnec

Popis: Klatovy - Dolní Lhota - Vacovy - Týnec - nádraží Luby - Klatovy
Délka: cca 18 km
Podrobný popis: Z Klatov vyjedete po cyklostezce kolem plaveckého bazénu,
v Tajanově odbočíte doleva (cyklostezka č. 2052) a za Kalem přejedete hlavní
silnici s železniční tratí a pokračujete dále na Poborovice a kolem Hotelu Rual
do Dolní Lhoty. Odtud se vydáte směrem k hlavní silnici, kterou přejedete
a pokračujete přes obec Vacovy do prudšího kopce až do Týnce. Odtud následuje sjezd až k hlavní železnorudské silnici, kterou pouze přejedete
a u nádraží v Lubech se napojíte na cyklostezku (č. 38), která vás přivede
až do Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.
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Zajímavosti v okolí trasy:
Týnec: Barokní zámek z 18. stol., kdysi centrum rozsáhlého panství KolovratůKrakovských. Dnes ve stádiu rekonstrukce. Soukromý majetek, veřejnosti
nepřístupný.

Výlet č. 2: Malý okruh s velkým výhledem

Popis: Klatovy - Beňovy - Tupadly - Drslavice - Řakom - Dolany - Svrčovec
- Klatovy
Délka: cca 19 km
Podrobný popis: Z Klatov vyjedete po cyklostezce kolem plaveckého bazénu,
v Tajanově pokračujete stále rovně (cyklotrasa č. 305) a mírné stoupání vás přivede do obce Tupadly. Za ní přichází prudší stoupání do obce Drslavice, kde
odbočíte doprava (cyklotrasa č. 2099) a po průjezdu obcí se dostanete až na
kopec, odkud uvidíte jako na dlani hrad Švihov a celé okolí. Následuje prudší
sjezd přes obec Řakom až do Dolan, kde se na křižovatce dáte doprava a pojedete po silnici do obce Svrčovec a odtud po značené cyklotrase č. 38 zpět do
Tajanova a do Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.
Zajímavosti v okolí trasy:
Řakom: Pravěké hradiště z doby neolitu sloužící jako útočiště v době ohrožení
(západně od vsi).

Výlet č. 3: Opálka a Strážov

Popis: Klatovy - Bezděkov - Rohozno - Janovice n.Ú. - Opálka - Strážov
- Běšiny - Klatovy
Délka: cca 34 km
Podrobný popis: Z Klatov vyjedete po cyklostezce kolem plaveckého bazénu,
v Tajanově odbočíte doleva na cyklostezku č. 2052, která vede přes Bezděkov
a Rohozno do Janovic nad Úhlavou. Zde projedete městečkem až k areálu bývalých kasáren, kde odbočíte doleva směrem na Strážov. Po cestě vás čeká krátký kopeček k tvrzi v Opálce a stoupání do Strážova. Mírné táhlé stoupání si užijete také za Strážovem až do obce Lukavice. Za ní se můžete těšit na sjezd do
Běšin, kde přijedete k hlavní silnici Klatovy - Železná Ruda. Zde se můžete
dát doleva a jet po silnici až do obce Neznašovy a Radinovy, kde přijedete na
cyklostezku (č. 38) a po ní dojedete až do Klatov. Na tuto cyklostezku můžete
najet také v Běšinech (za kostelem) - úsek do Radinov je ale kopcovitý a povrch
místních komunikací neupravený.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy, v úseku Běšiny - Radinovy je možné jet po silnici I. třídy
nebo obtížnější (ale bezpečnější) trasu po cyklostezce č. 38.
Zajímavosti v okolí trasy:
Opálka: Gotická tvrz z konce 14. století, renesančně přestavěna v 16. století,
v současné době ve špatném stavu, veřejnosti nepřístupná.
Strážov: Hornické město, ve kterém se na přelomu 15. a 16. stol. těžilo stříbro.

Výlet č. 4: Krásnou krajinou do Plánice - rodiště vynálezce F. Křižíka

Popis: Klatovy - Ostřetice - Petrovičky - Němčice - Újezd u Plánice - Plánice
- Bolešiny Klatovy
Délka: cca 34 km
Podrobný popis: Z Klatov vyjedete po silnici č. 191 směrem na Ostřetice a mírným stoupáním a klesáním pokračujete dále až do Petroviček. Za obcí se
u křížku vydáte doprava a pokračujete po nenáročné silnici podél soustavy rybníků do Němčic. Zde se napojíte na cyklostezku č. 2082, která vás po překonání
prudšího stoupání nad obcí přivede do Újezdu a dále do Plánice. Odtud se
vydáte převážně z kopce po silnici II. třídy, která je zároveň cyklostezkou č. 2080
až do Klatov.
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Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.
Zajímavosti v okolí trasy:
Němčice: gotická tvrz ze 14. stol., opuštěná v 17. stol.
Plánice: Městečko připomínané již roku 1144, 1847 se zde narodil vynálezce
František Křižík.

Výlet č. 5: Na kole i na koni za pohádkovými skřítky do Mlázov

Popis: Klatovy - Vrhaveč - Běšiny - Podolí - Jindřichovice - Mlázovy
- Těšetiny - Mochtín - Sobětice - Luby - Klatovy
Délka: cca 37 km
Podrobný popis: Z Klatov se vydáte po cyklostezce č. 38 (nejlépe ve velkém
městském parku naproti Kauflandu) do Radinov. Zde pokračujete dále kopcovitým terénem po místních komunikacích přes Hubenov do Běšin. Za běšinským
Eurokempem odbočíte doleva (cyklotrasa č. 2036) a vydáte se do kopce
s dvěma prudšími stoupáními do Podolí. Zde si můžete odpočinout a občerstvit
se na westernovém ranči. Za obcí projedete úzkým mostem pod železniční tratí,
kterou zase za chvilku přejedete. Zde pokračujete po cyklostezce č. 2036 přes
Jindřichovice do Mlázov. Odtud vede vaše cesta stále do kopce až do obce
Hradiště, nad níž se vám naskytne úchvatný pohled na Klatovy a okolí. Dále sjedete do Těšetin a do Mochtína, kde odbočíte doleva na silnici I. třídy Klatovy
-Horažďovice. Po 3 km, nad obcí Sobětice, odbočíte vlevo a po úzké silnici se
dostanete až do Lub, kde najdete známou cyklostezku č. 38 vedoucí do Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy, v úseku Mochtín - Sobětice po silnici I. třídy.
Zajímavosti v okolí trasy:
Podolí: westernový ranč s možností projížděk na koních nebo ponících.
Mlázovy: pohádková chalupa doplněná výstavou šumavských pohádkových
postaviček.

Výlet č. 6: Historický trojlístek (vodní hrad, šlechtické sídlo
a lidová architektura)

Popis: Klatovy - Točník - Dehtín - Malechov - Švihov - Chlumská Chudenice - Lučice - Balkovy - Dolany - Svrčovec - Klatovy
Délka: cca 39 km
Podrobný popis: Z Klatov se vydáte po výpadovce na Plzeň, před čerpací stanicí OMV ale odbočíte doprava na Točník a Dehtín. Zde se dáte doleva (podjedete železniční viadukt) a po 50 m hned odbočíte doprava. Projedete obcí
směrem na Výrov a Malechov. Zde se dáte doprava a podél řeky pojedete až do
Švihova. Ze Švihova pojedete do kopce po cyklostezce č. 2042 do Chlumské
a Chudenic. Poté, co projedete obcí, odbočíte doprava (stále trasa č. 2042) a po
1 km se dostanete k zámku Lázeň. Po stejné silnici se dostanete do Lučice, kde
odbočíte doleva a pojedete do obce Slatina. Zde se napojíte na cyklostezku
č. 2099, která vás přes Balkovy přivede až do Dolan. Zde odbočíte na návsi
vpravo a pojedete po silnici do obce Svrčovec. Odtud po značené cyklotrase
č. 38 do Tajanova a do Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.
Zajímavosti v okolí trasy:
Švihov: jeden z nejvýznamnějších českých pozdně gotických vodních hradů se
zbytky středověkého opevnění a vodních příkopů (možnost prohlídky).
Chudenice: od 13. stol. sídlo šlechtického rodu Černínů, dnes reprezentované
budovou tzv. Starého zámku (možnost prohlídky).
Zámek Lázeň: empírový zámek obklopený rozlehlým anglickým parkem, v jehož
části vzniklo v roce 1841 arboretum s názvem Americká zahrada (dnes slouží
jako hotel).
Lučice: vesnice s výjimečnou lidovou architekturou, roubený statek čp. 2
(z 1. poloviny 17. století) patří k nejstarším v Čechách se zachovalým dymným
otvorem.
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Výlet č. 7: Za romantikou do Žinkov

Popis: Klatovy - Ostřetice - Petrovičky - Petrovice - Žinkovy - Radkovice Měčín - Předslav - Točník - Klatovy

Délka: cca 42 km
Podrobný popis: Z Klatov vyjedete po silnici č. 191 směrem na Ostřetice a mírným stoupáním a klesáním pokračujete dále až do Petroviček. Odsud pokračujete stále mírně do kopce po hlavní silnici do Petrovic. Za touto obcí je připraveno prudší stoupání, které vás posléze odmění krásným sjezdem až před Žinkovy. Zde, na křižovatce Žinkovy - Plánice, se dáte rovně a projedete starou alejí
a po mostě přes rybník až k žinkovskému zámku. Z Žinkov se vydáte do celkem
prudkého kopce po cyklostezce č. 2042 do Radkovic. Zde dosáhnete vrcholu
celé trasy a před vámi je již jen pohodlný sjezd do Měčína a odtud do Nedaniček
(před obcí opustíte cyklotrasu č. 2042) a Předslavi. Zde odbočíte za obcí doprava na Točník a odtud do Klatov.
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.
Zajímavosti v okolí trasy:
Žinkovy: Původně románská vodní tvrz zcela přestavěná na konci 19. stol. na
romantický zámek, který byl v meziválečném období v držení průmyslnické rodiny Škodů z Plzně (veřejnosti nepřístupný).

Výlet č. 8: Přes hory a doly na velhartický hrad

Popis: Klatovy - Vrhaveč - Běšiny - Podolí - Tajanov - Velhartice - Nemilkov
- Běšiny - Klatovy

Délka: cca 47 km
Podrobný popis: Z Klatov se vydáte po cyklostezce č. 38 (nejlépe ve velkém
městském parku naproti Kauflandu) do Radinov. Zde pokračujete dále kopcovitým terénem po místních komunikacích přes Hubenov do Běšin. Za běšinským
Eurokempem odbočíte doleva (cyklotrasa č. 2036) a vydáte se do kopce
s dvěma prudšími stoupáními do Podolí. Zde si můžete odpočinout a občerstvit
se na westernovém ranči. Za obcí projedete úzkým mostem pod železniční tratí
a pojedete podél trati a pak vpravo směrem na Malonice. Odbočku na Malonice
ale minete a po 100 m odbočíte vlevo na zpevněnou polní cestu, která je značena jako cyklostezka č. 2086. Ta vás zavede podél rybníka do obce Tajanov.
Na křižovatce se silnicí II. třídy se dáte doprava a pokračujete dále až k místu se
vzrostlým smrkem, kde začíná cyklostezka pod velhartickým hradem (č. 2091).
Ta vás přivede až do Velhartic. Zde se vydáte spojovací úzkou silnicí směrem na
Nemilkov, odkud pokračujete dlouhým sjezdem po silnici až do obce Úloh
a Běšiny. V Běšinech odbočíte doprava ke kostelu a vydáte se po
cyklostezce č. 38 do kopce na Hubenov a dále do Klatov. (V úseku Běšiny
- Vrhaveč můžete také jet po silnici I. třídy - tato varianta je zcela nenáročná, ale
také méně bezpečná.)
Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy, v úseku Malonice - Tajanov po zpevněné polní cestě.
Zajímavosti v okolí trasy:
Velhartice: gotický hrad ze 14. stol na skalnatém ostrohu nad řekou Ostružnou
s evropským unikátem - velkým kamenným mostem (možnost prohlídky).
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TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ KLATOV
Hrad Švihov

tel. 376 393 378
www.hradsvihov.cz
Pozdně gotický vodní hrad v lukách
při řece Úhlavě severně od Klatov byl
založen roku 1480 Půtou Švihovským, tehdy jedním z nejbohatších
a nejvlivnějších mužů v Čechách.
První část hradu byla dokončena roku 1489, celý pak roku 1510.
V 18. století byla celá stavba přestavěna na sýpku, v polovině 20. století
byl hrad obnoven a zpřístupněn veřejnosti.
Zajímavost - hrad s opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším
pevnostem své doby.
Provozní doba:
duben, říjen: so, ne, svátky 10.00 - 16.00
květen, září: út - ne 10.00 - 16.00
červen - srpen: út - ne 9.30 - 17.30

Starý zámek, Chudenice

tel. 376 398 100
tel. 724 007 576
www.chudenice.klatovsko.cz

Místo je připomínáno již ve 13. století
jako sídlo významného českého rodu Czernínů (Černínů). Starý zámek na náměstí byl
z původní tvrze přestavěn v 16. století renesančně a v 18. století upraven barokně. Nedaleké arboretum - Americká zahrada - patří k nejstarším v Evropě, nabízí
procházku mezi cizokrajnými stromy. V zahradě se nachází empírový zámek,
zvaný Lázeň.

Zajímavost - Andělský pokoj a černá kuchyně. O Andělském pokoji se říká, že
se v něm v roce 1601 zjevil Humprechtu Czernínovi anděl, který mu zvěstoval
smrt do tří dnů. Humprecht tak měl také skonat, aniž by onemocněl, či bylo nějak
patrno, že se blíží jeho konec. O černé kuchyni se říká, že záchranou jediné ratolesti rodu zde vzniklo černínské rodové jméno.
Provozní doba:

duben, květen: so, ne, svátky 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
červen - srpen: út - ne - po 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
září, říjen: so, ne, svátky 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
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Hrad a zámek Klenová

tel. 376 392 208
www.gkk.cz

Jedná se o zříceninu jednoho z nejstarších
hradů v Čechách (první zmínka 1287) a romantický zámek, který vznikl jako jeden
z prvních příkladů novogotického slohu v Čechách ve 30. letech
19. století. Ruina hradu byla využita jako romantická kulisa a zároveň
vyhlídkové místo. V přízemí zámku se nachází stálá expozice
historických interiérů a českého umění 20. století (podstatnou část
expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové-Kotrbové). V exteriéru hradu je umístěn
sochařský park. Po celém hradu je možno se pohybovat bez průvodce.
Provozní doba:
duben, říjen: út - ne 10.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
květen, červen, září: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
červenec, srpen: po - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 18.00

Hrad Velhartice

tel. 376 583 315
www.hradvelhartice.cz

Středověký gotický hrad z počátku
14. století se nachází v krásné lesnaté
krajině ve svahu nad řekou Ostružnou.
Zcela originální je spojení hradního
paláce Rajského domu s protější věží
zvanou Putna pomocí 32 m dlouhého
čtyřobloukového kamenného mostu na válcových pilířích.
Tip - prohlídkové sezony jsou na hradě každoročně v říjnu ukončovány
slavnostmi „Zamykání hradu“, spojenými s netradičními prohlídkami
a s během o hradní klíč.
Zajímavost - v okolí hradu soubor lidových staveb - skanzen sestavený
z dochovaných šumavských chalup z Klatovska a Sušicka.
Provozní doba:
duben, říjen: so, ne, svátky 10.00 - 16.00
květen, září: út - ne 10.00 - 17.00, červen: út - ne 10.00 - 17.00,
červenec - srpen: út - ne 10.00 - 18.00

Hrad Rabí

tel. 376 596 171
www.rabi.cz

Hrad Rabí, považovaný za nejrozsáhlejší
hradní zříceninu v Čechách, byl založen
patrně již ve 13. století. Nedokončený
hradební systém patří k nejvyspělejším v Evropě.
Zajímavost - v roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou a v roce 1421
při dalším obléhání zde husitský hejtman přišel o své druhé oko.
Provozní doba:
duben, říjen: so, ne, svátky 10.00 - 16.00
květen, září: út - ne 9.00 - 16.00
červen - srpen: út - ne 9.00 -17.00
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Hrad Kašperk

tel. 376 582 324
www.kasperk.cz

Hrad Kašperk byl založen jako
pevný strážný hrad roku 1356
Karlem IV., který stavbu přikázal
svému staviteli Vítovi, řečenému

Hedvábný. Základ mohutné stavby byl dokončen již roku 1361. Jméno
tohoto nejvýše položeného královského hradu v Čechách (886 m nad
mořem) vzniklo českým zkomolením z původního Karlsberg - Karlova
hora.
Zajímavost - hrad nabízí nádherný pohled na centrální Šumavu a okolní
krajinu, v okolí hradu procházkové okruhy a turistické stezky.
Provozní doba:
duben: so, ne, svátky 10.00 - 17.00
květen, červen: út - ne 10.00 - 17.00
červenec, srpen: út - ne 9.30 - 18.00, po 10.00 - 18.00
září, říjen: út - ne 10.00 - 17.00

Expozice lidové
architektury
v Chanovicích

Informační středisko Chanovice
www.chanovice.cz

http://muzeum.klatovynet.cz

tel. 376 514 164

Záchranný projekt pro ohrožené

objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. Expozice lidové

architektury je zatím volně přístupná pro exteriérovou prohlídku, po předchozím objednání i s průvodcem (kontakt na Informační středisko
Chanovice).

Zajímavost - roubený špýchar, roubená kůlna, kopie dřevorubeckého
sezónního srubu.

Provozní doba:

červen, září: so - ne 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

červenec - srpen: út - ne 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Mimo uvedenou dobu lze objednat prohlídku (od 10 osob)
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TURISTICKY ATRAKTIVNÍ MÍSTA V OKOLÍ KLATOV

Chudenice (15 km)

Obec ležící v krásné krajině pod vrchem Žďár (585 m n.m.) vznikla
ve 13. století jako rodové sídlo Czernínů (Černínů) z Chudenic a tomuto
rodu patřila až do roku 1945.
Turistické zajímavosti: gotický kostel sv. Jana Křtitele, hřbitovní kaple
sv. Anny, Starý zámek (zámecká expozice a regionální muzeum),
empírový zámek Lázeň (Nový zámek, dnes hotel) a rozsáhlý park
zahrnující několik zajímavostí - rozhlednu Bolfánek s kaplí sv. Wolfganga a Kvapilovo jezírko, Americkou zahradu - proslavené arboretum
založené v roce 1841 zahrnuje 200 druhů dřevin ze 3 kontinentů,
zejména ze Severní Ameriky, jimž dominuje svou impozantností
a krásou douglaska tisolistá. Tento park je díky své jedinečné původní
zachovalé podstatě o rozsahu 12 ha považován za jeden
z nejhodnotnějších krajinářských parků na Klatovsku.

Nýrsko (16 km)
Městečko známé již koncem 19. století výrobou optiky (W. Eckstein
a spol.), která se zachovala dodnes pod značkou Okula. Nýrsko je
východiskem naučné stezky s devatenácti zastaveními a je hojně
navštěvováno turisty jako východisko turistických cest v šumavském
podhůří.
Turistické zajímavosti: farní kostel sv. Tomáše, barokní fara, historické
domy na náměstí, zřícenina strážného hradu Pajrek (cca 3 km), bývalé
Lesní divadlo, židovský hřbitov z 15. století, nad přírodním divadlem
- lyžařská sjezdovka s umělým povrchem a s vlekem.
Žinkovy (18 km)

Rekreační letovisko s rozsáhlým rybníkem.
Turistické zajímavosti: pseudorenesanční zámek (v současnosti
nepřístupný), kostel sv. Václava, muzeum, archeologická památka
Obrovo hradiště (pozůstatky osídlení z doby slovanské), zřícenina hradu
Potštejn (1 km).

Koloveč (20 km)

První zmínky o obci pocházejí ze 12. století, od 17. století je proslavena
hrnčířskou výrobou.
Turistické zajímavosti: výrobna chodské keramiky s kolovečským
dekorem. Barokní kostel Zvěstování P. Marie - oratoř je spojena s farou
arkádovým rokokovým mostem. Muzeum techniky a řemesel.

Nalžovské Hory (22 km)

Od středověku se v okolí těžilo stříbro, cín a olovo (až do roku 1898).
Turistické zajímavosti: zámek ze 17. století a přírodní zajímavost - lesní
park Prašivice, jehož součástí jsou kamenné sochy zvířat z roku 1840.

Koráb (25 km)

Vrch (772,9 m), který se nachází v nejvyšším bodě Chudenické
vrchoviny s chatou a moderní rozhlednou, která vznikla v letech
1990 - 1992 na místě původní stavby z r. 1938. Unikátní rozhledna se
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skládá z tubusu, v jehož vnitřku je schodiště se 144 schody do vyhlídkové gondoly ve výšce 30 m. Až k rozhledně a chatě vede vyasfaltovaná
silnice.

Hory Matky Boží (27 km)

Hornická osada, která vznikla počátkem 16. století, těžba zlata byla
ukončena v 18. století.
Turistické zajímavosti: barokní kostel ze 17. století, zbytky důlních
šachet v okolí, které sleduje i naučná stezka.

Sušice (30 km)
Původně rýžovnická osada písemně zmiňovaná již ve 13. století,
v 19. století město proslavené výrobou fosforových zápalek, které se
vyrábějí i dnes v podniku Solo. Město je turisticky hojně navštěvované
jako východisko tras po Šumavě.
Turistické zajímavosti: radnice, historické domy, farní kostel sv.
Václava, kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe, Muzeum Šumavy,
Galerie Skla, rozhledna Svatobor (32 m), kaple Anděla Strážce (552 m
n.m.), vodojem (z roku 1901), Žižkův vrch (symbol husitství), židovský
hřbitov.
Domažlice (30 km)

První zmínka o celní osadě již v roce 971, ve 13. století se staly
královským městem. Malebné město se zachovalými lidovými zvyky
a tradicemi (malovaná chodská keramika a nábytek, lidové kroje
a dudácká muzika). Zvláště známé jsou Chodské slavnosti konané
v srpnu, jejichž součástí je i tradiční pouť.
Turistické zajímavosti: Chodský hrad, gotický kostel Narození Panny
Marie (u kostela 56 m vysoká válcová vyhlídková věž vychýlená o 59 cm
ze svislé osy), barokní klášter, gotický hřbitovní kostel U Svatých,
gotická Dolní brána s portálem, renesanční domy s podloubím, kaple
sv. Vavřince na vrchu Veselá hora (2 km), Muzeum skladatele Jindřicha
Jindřicha, Muzeum Chodska a Galerie bratří Špilarů.

Hartmanice (34 km)

Hartmanice jsou nejstarší obcí tzv. vysoké Šumavy. Je známo, že roku
1209 tu bývala celnice na Vintířově stezce. Ve středověku zde bývala
hornická osada, kde se dolovalo zlato. Dnes významné středisko
zimních sportů.
Turistické zajímavosti: gotický kostel sv. Kateřiny z 15. století,
Hamižná hora (vrch - 1,5 km; území bývalých dolů je přístupné
po naučné stezce se třinácti zastaveními), Dobrá Voda (4 km; Muzeum
Dr. Šimona Adlera - židovské muzeum, kostel sv. Vintíře s unikátním
skleněným oltářem, Vintířova skála).

Horažďovice (39 km)

Město vzniklo v polovině 13. století z původní trhové osady v údolí řeky
Otavy. Jeho zvláštností byl chov perlorodek v 18. století v rameni
řeky Otavy. Znečištěním řeky po 2. světové válce chov perlorodek
zanikl.
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Turistické zajímavosti: děkanský kostel svatého Petra a Pavla,
klášterní kostel Panny Marie, historická památka „Masné krámy“
(z 19. století), hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, Červená brána (jedna
z nejstarších dochovaných bran v Čechách), zámek - v jeho prostorách
se nachází muzeum a výstavní galerie, židovský hřbitov, vrch Loreta
(0,5 km), zřícenina hradu Prácheň (cca 2 km).

Železná Ruda (40 km)
Původně hornická osada vznikla v 16. století. Její rozkvět je spojován
s dolováním železné rudy, které trvalo zhruba 150 let a zanechalo obci
jméno. Další významnou etapou rozvoje Železné Rudy na počátku
17. století byla díky bohatým ložiskům křemene a vápence doba
skleněná, spojená se zakládáním sklářských hutí, která trvala až do
19. století. Železná Ruda je dnes nejvýznamnějším turistickým centrem
západní Šumavy s možností letní i zimní turistiky.
Turistické zajímavosti: barokní kostel Panny Marie Pomocné
z Hvězdy, kaple sv. Antonína a sv. Barbory, kaple sv. Anny, Železářský
hamr z konce 18. století (na břehu Řezné, provozován do roku 1947),
Muzeum Šumavy, Čertovo jezero (4 km), Černé jezero (6 km).
Kašperské Hory (46 km)

Vyhledávané turistické středisko v horské poloze nad údolím Otavy,
zmiňované již na přelomu 13. - 14. století jako hornická osada při
významném zlatonosném revíru. Okolí Kašperských Hor patří svou
krajinou a přírodou k nejcennějším částem Šumavy a je zahrnuto do
chráněného území.
Turistické zajímavosti: radnice, kostel sv. Mikuláše, poutní kostel
Panny Marie Sněžné, arciděkanský kostel sv. Markéty, Muzeum
Šumavy, muzeum historických motocyklů, naučná stezka Cestou
zlatokopů, hrad Kašperk (4 km), Červená - stádo bizonů.

Město Klatovy
INFORMAČNÍ CENTRUM
Nám. Míru 63/I, CZ 339 01 Klatovy
tel. 376 347 240, 376 347 250
e-mail: icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy
Vytiskl: Typos, tiskařské závody, s.r.o., závod Klatovy
Pro podporu cestovního ruchu vydává Město Klatovy,
odbor školství, kultury a cestovního ruchu.
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