ZA KRÁSAMI PŘÍRODY
Dům přírody Českého lesa

Budova Staré pošty
Klenčí pod Čerchovem 4
345 34 Klenčí pod Čerchovem
tel.: +420 379 795 325
e-mail: tic.kultura@klenci.cz
www.klenci.cz/dumprirody

Návštěvní hodiny
duben – září
úterý – neděle
9.00 – 17.00
říjen – březen
úterý – pátek
10.00 – 16.00
Skupinové návštěvy mimo provozní dobu je možné
domluvit předem telefonicky nebo mailem.
Vydal městys Klenčí pod Čerchovem v roce 2016 podle konceptu Marie
Kobesové. Fotografie poskytli vybraní přispěvatelé expozice Domu přírody
Českého lesa. Titulní fotografie: Jan Zákostelecký. Mapový podklad: SHOCart
spol. s.r.o. Tento projekt vznikl za finanční podpory Plzeňského kraje.

DPCL leták_600x210,6_v01.indd 1

1. DUBOVKA V ZAPOMENUTÉM ÚDOLÍ
Vzdálenost z Klenčí 15 km
Dubovou alej v Zapomenutém údolí u zaniklé vsi Bystřice
tvoří 86 stromů. Stromořadí najdete podél nepoužívané
cesty a zaniklého umělého náhonu od bývalé osady Bystřice z Chladné Bystřice směrem k Folmavě. Do této oblasti není povolen vjezd autem. Možná trasa je na Folmavu
a odtud po turistické cestě asi 4 km na Bystřici.
Místo má svůj silný příběh. Klenečský rodák, spisovatel
a lesník Jan Vrba, sem zasadil děj svého románu Zapomenuté údolí. Alej tvoří
duby letní, jejich výška
dosahuje zhruba 25
metrů, obvod kmenů
se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 200
do 400 cm. Z několika
stromů zbyla jen torza,
ale převážná většina je
v dobrém stavu.

5. LUČINA

3. CHODOVSKÉ SKÁLY
Vzdálenost z Klenčí 3,2 km
Velmi dobře přístupná lokalita pro všechny věkové kategorie.
Zachovalý přírodní výchoz (odkryv) mohutných křemenných žil Českého křemenného valu je korunován vyhlídkou.
Pro lokalitu je typická narůžovělá barva
staršího křemene.
S Chodovskými skalami je spjata pověst
o rytířích, kteří čekají, že jednoho dne vyjedou na pomoc českému národu, podobně jako
blaničtí rytíři.

Vzdálenost z Klenčí 18 km
Velmi dobře přístupná lokalita pro všechny věkové kategorie. Z české strany možné dojet autem až na místo.
Jedna z nejzajímavějších zaniklých osad Českého lesa
a další z mnoha vsí Českého lesa byla závislá hlavně na
sklářském průmyslu. Převážnou část obyvatel tvořili Němci. Ve vsi stával kostel, zámeček, pivovar, fara se hřbitovem
a další budovy. Zachoval se pouze hřbitov. V současnosti
jsou odkryty základy některých budov, včetně základů
kostela sv. Jiří, které byly pietně upraveny a znovu vysvěceny. Pravidelně se
zde koná česko-německá mše.

2. CAPARTICKÉ LOUKY
Vzdálenost z Klenčí 4,5 km
Nenáročný terén po lesních a lučních cestách, výlet je
vhodný i pro děti.
Capartické louky patří mezi nejcennější luční lokality
v CHKO Český les. Kromě charakteristické luční květeny
zde naleznete i orchideje. Nejkrásnější pohled na Capartické louky je na jaře a v časném létě. Rostliny jsou v plném květu a navíc se zde nachází mnoho druhů motýlů
a ptáků.
Capartickými loukami provede návštěvníky naučná stezka
s herními prvky dlouhá necelé 2 km, kde
kromě informací o fauně a flóře získají i povědomí o využívání člověkem.

Vzdálenost
z Klenčí 10 km
Lísková je známá hlavně jako
hraniční
přechod, ale již od
16. stol. existují
zmínky o zdejší
vsi. Její historie je spjata se
sklářským provozem na blízkém Černém potoce, kde fungovala soustava brusíren a leštíren skla. Vesnice se rozkládala ve svahu nad dnešní benzínovou pumpou. Dnes tu
návštěvníky provede naučná stezka. V prostoru zaniklé obce se nachází hledačka s pokladem, je to
unikátní způsob, jak se zábavně něco dozvědět
o česko-německých vztazích na Lískové.
Více informací o questingu je na
www.liskovahaselbach.cz/slozka/questing

7. ČERCHOV
Vzdálenost z Klenčí 9 km
Na vrchol není povolen vjezd auty. Hlavní výstupní bod je
v Caparticích (parkoviště), odtud se stoupá 4,5 km po panelové cestě. Od června do září je o víkendech a svátcích
zřízená autobusová doprava až na vrchol.
Čerchov (1042 m n. m.) je nejvyšší horou pohoří Českého
lesa. Na vrcholu stojí turistická rozhledna Kurzova
věž, k ní přiléhá přístřešek
s občerstvením. Nedávnou
vojenskou historii připomínají další chátrající stavby:
budovy vojenské posádky,
v jedné z nich je dnes bistro, a mohutná věž, která
spolu s Kurzovou věží tvoří nezaměnitelnou siluetu
Čerchova.

8. STARÝ HERŠTEJN

ZANIKLÁ SÍDLA
4. LÍSKOVÁ

VZHŮRU K VRCHOLU

KAM PO ČESKÉM LESE

6. PLEŠ
Vzdálenost z Klenčí 33 km
Pleš patří k největším zaniklým obcím
Českého lesa. I zde
kdysi stávala sklárna. Převážnou část
obyvatelstva tvořili
Němci, v roce 1930
jich zde žilo 707, Čechů 8 a 11 cizinců.
Ve vsi, která svou
rozlohou připomínala městys, se k roku 1945 nacházely dva kostely, hostinec
Gasthof Flor, hájovny, fara, mlýny, škola, celní úřad a další
budovy. Do dnešních dnů byla zachována jediná budova tzv. Zíkova hájenka, dnes restaurace Na Pleši.
Kromě zprovoznění restaurace a výstavby turistické odpočívky byly odkryty a vysvěceny základy kostela sv. Jana Křtitele. Německými rodáky
byl upraven přilehlý hřbitov.

Vzdálenost z Klenčí autem po silnici 19 km; po pěší turistické trase 10 km – náročnější terén po skalnatém hřebeni.
Přístup na vrchol z vranovského sedla po náročnějším kamenitém terénu, zvláště pak poslední úsek k vrcholu.
Vrchol Starý Herštejn (též Starý Hirštejn; 877 m n. m.)
je známý díky stejnojmenné zřícenině hradu, ze které již
zůstalo pouze torzo
věže. Strážní hrad ze
13. stol. byl poničen
během husitských válek, zánik nastal v roce
1510 po dobytí hradu
královským vojskem,
jelikož hrad obývala
loupeživá
posádka,
která svými výpady
obtěžovala celé okolí.
Od té doby hrad pustl. Historie hradu a archeologické sondy na
hradě jsou popsány na
informačních tabulích
pod hradem.

8 vybraných lokalit
v Chráněné krajinné oblasti Český les

www.klenci.cz/dumprirody
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7. Čerchov
8. Starý Herštejn
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1. Dubovka v Zapomenutém údolí
2. Capartické louky
3. Chodovské skály
Další zajímavé lokality:
ZANIKLÁ SÍDLA
9. Naučná stezka Podkovák
4. Lísková
10. Naučná stezka Sklářství
v okolí Lesné
5. Lučina
11. Naučná stezka Vodní svět
6. Pleš
Na Kolmu
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