Dominantou Chudenicka je rozhledna Bolfánek. Je to bývalá věž kostela sv. Wolfganga, který byl zbořen
roku 1814. Návštěvníkovi se z rozhledny naskýtají krásné výhledy po okolí a na hřebeny Šumavy a
Českého lesa. Jen několik stovek metrů severozápadně od Bolfánku návštěvník najde unikátní
arboretum Americká zahrada - Národní přírodní památku. Kromě jedné z nejstarších jedlí douglasek na
evropském kontinentu je zde k vidění řada dalších cenných exemplářů rostlin a dřevin, např.dřín květnatý.
V Chudenicích a okolí je možno navštívit další celou řadu přírodních a
kulturních pamětihodností. Pro příznivce naší historie nebude návštěva
Chudenicka zklamáním.
Další informace o Starém czerninském zámku naleznete na internetové
adrese chudenice.klatovsko.cz. Případné dotazy zasílejte na emailovou
adresu staryzamekchudenice@email.cz nebo volejte na telefonní čísla
376 398 100 a 724 007 576.

www.chudenice.info
Úřad městyse Chudenice
Kvapilova 215
339 01 Chudenice
Tel: 376 398 211
E-mail: ouchudenice@quick.cz

ZIEL 3

CÍL 3

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

POZNEJ POŠUMAVÍ
MĚSTA A OBCE

Souřadnice GPS: 49°28´0.033´´N, 13°10´25.901´´E

Chudenice patří k nejstarším obcím v České republice. Podle písemné tradice stál v Chudenicích kostel
již v roce 1200. Po více než 700 let zde sídlil jeden z nejstarších českých rodů - Czerninové z Chudenic.
Kostel sv. Jana Křtitele, k němuž se nejstarší zpráva vztahuje, je nejcennější architektonickou památkou
Chudenicka. Ačkoliv se v exteriéru projevuje jako nevýrazná stavba, návštěvník je o to více překvapen
krásou interiéru, kde může obdivovat gotické i barokní fresky, ale především krásný deskový pozdně
gotický oltář z roku 1505, připisovaný Mistru chudenického oltáře. Druhou výraznou památkou Chudenic
je Starý zámek, který pochází ze 14. století, ale předpokládá se zde již starší, patrně dřevěné panské
sídlo. Dnešní podoba pochází z období renesance a baroka, kdy jej pro Prokopa Vojtěcha Czernina
z Chudenic upravil roku 1776 architekt Carl Balling. Zámek je dnes přístupný veřejnosti a návštěvník si
může prohlédnout regionální a zámeckou czerninskou expozici. Zhruba kilometr od Chudenic se nachází
nový zámek - Lázeň, postavený roku 1859 pro Jaromíta Czernina z Chudenic. Je to půvabná empírová
památka, nemající čistotou slohu v Plzeňském kraji obdobu. Park, který zámek obklopuje, patří
k nejcennějším v Plzeňském kraji a ačkoli byl celý areál v posledních desetiletích zpustošen nezájmem
bývalého majitele, stojí jistě za prohlídku.
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