Přibližně 1 kilometr od obce (u železniční stanice) došlo v 19. století na poli Tamachov
k hromadnému nálezu bronzových předmětů z pozdní doby bronzové. Předměty jsou dnes umístěny
v muzeích ve Vídni, v Praze a v Plzni. Z Červeného Poříčí je krásná procházka na vrch Tuhošť, kde se
nacházejí zbytky 3000 let starého hradiště z pozdní doby bronzové. V okolí obce se nachází mnoho
mohylových pohřebišť, jako výrazná připomínka pravěkého osídlení.

V obci Červené Poříčí si můžete v restauraci Česká koruna pochutnat na pravé české kuchyni.
Pokud byste se zde rozhodli přespat, můžete využít ubytování v soukromí. Obecní úřad sídlí spolu
s knihovnou a Domem s pečovatelskou službou v zrekonstruovaném objektu bývalého chudobince.
Původní kulturní dům je využit jako velkoprodejna “Svět obuvi”. V obci se každoročně pořádá mnoho
kulturních a sportovních akcí, které lákají návštěvníky z širokého okolí. V sezónně 2010 zde budou
o víkendech a o svátcích poprvé probíhat pravidelné prohlídky zdejšího zámku. Více informací o obci
Červené Poříčí naleznete na www.cerveneporici.cz nebo na e-mailové adrese ou@cporici.jz.cz.

www.cerveneporici.cz
Obec Červené Poříčí
Červené Poříčí 27
340 12 Švihov
Tel: 376 383 156
E-mail: ou@cporici.jz.cz

ZIEL 3

CÍL 3

“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

Obec Červené Poříčí se rozkládá na levém břehu řeky Úhlavy 15 kilometrů od okresního města
Klatovy v nadmořské výšce 372 m. První zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy měl zdejší statek
v držení Jaroslav z Poříčí. Obec dříve nesla název Korunní Poříčí podle jedné z mnoha majitelských
rodin poříčského panství, Kronbergů. Teprve později, podle nápadné červené střechy zámku, se
začalo užívat pojmenování Červené Poříčí. Významnou dominantou obce je renesanční zámek,
od roku 2010 národní kulturní památka, který svou malebnou siluetou upoutá každého návštěvníka.
Zámek byl postaven na místě starší tvrze v roce 1611 ve stylu saské renesance. K zámku přiléhá park,
na jehož ohradní zdi byla umístěna kamenná poprsí českých panovníků z roku 1765, které jsou dnes
k vidění ve vstupní hale zámku. Mezi nejvýznamnější stavby v obci lze zařadit barokní kapli
Nejsvětějšího Srdce Krista s unikátní výzdobou. Barokní sloh v obci dále reprezentuje kaple sv. Jana
Nepomuckého z 18. století s vysokým barokním štítem, socha sv. Jana Nepomuckého a panský mlýn
z roku 1718. Tento mlýn dodnes střeží vodník, který se zde usídlil. V obci se nachází také bývalý
pivovar z 18. století, jehož pivo s názvem Poříčský Regent, bylo vyhlášené v celém širokém okolí.

MĚSTA A OBCE

Souřadnice GPS: 49°30´6.279´´N, 13°17´43.838´´E
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