Město Švihov leží na někdejší zemské stezce v krásném údolí řeky Úhlavy, deset kilometrů severně
od Klatov. Zdejší dominantou a chloubou je vodní hrad, který je dávným svědkem historie města. V minulosti
město vlastnily bohaté šlechtické rody, díky nimž získal Švihov věhlas a slávu. Krásu Švihova a jeho okolí
přibližuje naučná stezka, která návštěvníky zavede do míst šerého dávnověku, bohaté historie středověku a
vzácných kulturních a přírodních památek. Naučná stezka má 20 zastavení a dělí se na dva okruhy. Vnitřní
okruh seznámí zájemce s bohatou historií města – dozvědí se mimo jiné, jak vznikl název Švihov, kdo toto
panství vlastnil, kvůli čemu se jeho majitelé často hádali nebo proč byl zdejší vodní hrad ve středověku
nedobytný. Vnější okruh zavede návštěvníky do okolí Švihova a přiblíží jim např. osudy Kokšínského hrádku,
obyvatele přírodní památky Stará Úhlava, vznik a zánik pravěkého hradiště na Tuhošti nebo bohatou historii
zámku v Červeném Poříčí. Celá trasa stezky měří 26 kilometrů, ale je možné ji na třech místech zkrátit
návratem po vyznačených turistických trasách. A proč se na tabulích naučné stezky objevují „tři oříšky“? To se
zájemci dozvědí při návštěvě informačního centra, kde jsou mimo jiné k dispozici brožurky naučné stezky s
mapkami obou okruhů a s popisky jednotlivých zastavení.

VNITŘNÍ OKRUH
1. Město Švihov – město s velmi bohatou historií, první písemná zmínka z r. 1245
2. Středověké město Švihov – vývoj města od jeho počátku až po pozdní středověk
3. Kostel sv. Václava – kostel z roku 1384 přestavěný v barokním slohu
4. Vodní hrad Švihov – pozdně gotický hrad, národní kulturní památka
5. Hrad jako nedobytná pevnost – jak byl hrad opevněn a co z něj zbylo
6. Živelné pohromy – přírodní živly, které město v minulosti nejvíce postihovaly
7. Povodeň 2002 – průběh povodně, která město zasáhla v roce 2002
8. Kostel sv. Jana Evangelisty – původně špitální kostel přestavěný na obytný dům
9. Židé ve Švihově – historie židovského obyvatelstva a hřbitov z poloviny 17. století
10. Kostelík sv. Jiljí – tribunový románský kostel z konce 12. století
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11. Kamýcká skála – buližníkový skalní suk u vesnice Kamýk
12. Kamýk – panský dvůr – historie panského dvora a skupina památných lip
13. Kokšínský hrádek – tvrz, jež byla součástí obranného systému hradu Švihova
14. Stará Úhlava – původní koryto řeky s ohroženými druhy živočichů a rostlin
15. Novodobé opevnění – historie lehkého opevnění ČSL z 30. let 20. století
16. Běleč – přírodní rezervace, v níž se nachází velmi vzácná flora a otevřené sutě
17. Pravěké hradiště Tuhošť – 3 000 let staré pravěké hradiště
18. Lhovice – pošumavská vesnička s kaplí sv. Jana Nepomuckého
19. Zámek Červené Poříčí – významná renesanční památka z počátku 17. století
20. Tamachov – naleziště předmětů z doby pravěkého osídlení
Další informace o Švihově, naučné stezce a ubytovacích a stravovacích zažízeních
naleznete na www.svihov.cz. nebo v informačním centru v přízemí radnice.

www.svihov.cz
Informační centrum Švihov
Náměstí E. Beneše 38
340 12 Švihov
Tel: 376 393 244
E-mail: infosvihov@klatovsko.cz
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