POZNEJ
POBĚŽOVICE

MĚSTSKÝ
OKRUH
4 KM

ÚVOD
Vážení návštěvníci, vítejte v Poběžovicích, ve městě ležícím v podhůří Českého
lesa severozápadně od Domažlic, v mírně kopcovitém terénu s převládajícími
polnostmi, loukami, nehlubokými lesy a především městě s velmi bohatou historií.
Seznamte se se všemi zajímavostmi města Poběžovice. Začátek okruhu je
u Turistického informačního centra, pokračujete kolem japonské zahrady a
kapličky u zámecké zdi, pak sejdete ke sloupu Korunování Panny Marie.
Navštívíte židovský hřbitov, Spojenecké náměstí, bývalou židovskou ulici,
uvidíte zbytky městského opevnění. Vyjdete opět na náměstí ke kostelu
Nanebevzetí Panny Marie. Okruh si můžete prodloužit o návštěvu kapličky
sv. Prokopa, kterou uvidíte u cesty směrem na Otov.
Přejeme Vám příjemný zážitek z této netradiční procházky za poznáním
poběžovické historie.
Turistické okruhy POZNEJ POBĚŽOVICE pro Vás připravila Komise pro zámek
Poběžovice na začátku roku 2021 za účelem oživení a připomenutí významných
památek v Poběžovicích.
V současné době se Poběžovice stávají turistickým cílem především díky zámku,
jenž tvoří dominantu města. O jeho obnovu intenzivně usilujeme. Naší snahou je
co nejdříve zámek opět otevřít návštěvníkům. Pro záchranu zámku byl již v roce
2014 vytvořen sbírkový účet. Každá Vaše věnovaná koruna může pomoci
k znovuotevření zámecké brány.

Děkujeme Vám za každý příspěvek a za snahu pomoci dobré věci.
Vděčíme Vám za Vaši návštěvu a za Váš zájem o Poběžovice.
Sbírkový účet: 3030303399/0800
IBAN – CZ49 0800 0000 0030 3030 3399
Více na: www.zamekpobezovice.cz

1. zastavení
ZÁMEK

2. zastavení
JAPONSKÁ ZAHRADA

Původně gotický hrad byl postaven Dobrohostem

Kamenná japonská ZEN zahrada Míru vznikla

z Ronšperka roku 1470 pod názvem Nový

jako připomínka pobytu slavné Japonky Mitsuko

Ronšperk. Kolem hradu býval vodní příkop.

Aoyama

Výrazné gotické prvky a celková kompozice se

Zahradu vytvořil tým japonských architektů a

v podstatě zachovaly do dnešní doby. Renesanční

umělců, kteří v Japonsku patří k těm nejlepším.

úpravy hradu zřejmě započaly ve 2. polovině 16.

Uprostřed je umístěna pravá japonská kamenná

století,

lucerna, která byla zhotovena na míru našemu

kdy

panství

drželi

Švamberkové.

Coudenhove-Kalergi

a

její

rodiny.

Pozůstatky sgrafitové úpravy lze stále na fasádě

městu, jeho historii a současnosti.

nalézt. Do podoby blízké dnešní byl zámek

Zahrada byla slavnostně otevřena 11. 9. 2015.

přestavěn Matyášem z Wunschwitz. V té době

Velký podíl na vzniku zahrady má paní Masumi

byly

Schmidt-Muraki, jež je od roku 2014 čestnou

zasypány

i

vodní

příkopy.

Dalšími

významnými rody, jenž sídlily na zdejším zámku

občankou města Poběžovice.

byly Thun-Hohensteinové a Coudenhove-Kalergi.
Thun-Hohensteinové

se

zasloužili

o

rozvoj

zámeckého parku a v letech 1844 - 1847
zaměstnávali Bedřicha Smetanu jako učitele
hudby. Členové rodu Coudenhove-Kalergi byli
významní diplomaté. Nejslavnější z nich je
Richard, který se v roce 1923 stal zakladatelem a
prezidentem Panevropské unie se sídlem v Ženevě. Posledním majitelem a obyvatelem zámku byl
jeho bratr Johannes. Po válce sloužil zámek

Coudenhove-Kalergi ZEN zahrada Míru

československé armádě, která ho opustila v šedesátých letech. Od té doby zámek chátral a
počátkem roku 1989 byl převeden do majetku
města Poběžovice.

Tým japonských architektů a paní Masumi
Pohled na japonskou zahradu a zámek

Schmidt-Muraki, společná fotografie
po dokončení zahrady, rok 2015

3. zastavení
SLOUP A HUBERTUS

4. zastavení
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Socha Korunování Panny Marie

Založení židovského hřbitova v Poběžovicích

z roku 1736 je umístěna před

spadá již do konce 16. století. Vstup do nejstarší

hotelem Hubertus. Na vrcholu

části byl zajištěn jednokřídlými vrátky, nyní je

hranolu

plastika

zcela zrekonstruován. Roku 1931 se na hřbitově

Korunování Panny Marie - ve

nalézalo ještě 533 náhrobních kamenů. Hřbitov byl

středu

Panna

používán až do roku 1938, kdy byly Poběžovice

Marie, na stranách stojící postavy

obsazeny německou armádou. Po té byl postupně

Boha Otce vpravo a Krista vlevo,

devastován. Na počátku 90. let minulého století

kteří přidržují nad hlavou Panny

byl zpustošený hřbitov převeden do vlastnictví

Marie korunu. Ve vrcholu sousoší

Federaci židovských obcí v Praze a v roce 2006

vidíme holubici, symbol Ducha

započala

Svatého.

Občanské sdružení Abraham. Nejstarší náhrobek

Původně zde býval restaurant

se nalézá v horní části vlevo. Jedná se o malou

Maa, podle jména svého majitele,

pískovcovou stélu, která pochází z roku 1634.

je

drobná

sousoší

klečící

jeho

rekonstrukce,

poté přešel do rukou knížete a
hotel se přejmenoval na Hubertus.
Během druhé světové války byla celá budova
přestavěna do současné podoby. V roce 1960 byl
pak k hotelu přistavěn taneční sál.

Pohled na zadní část hřbitova

Hotel Hubertus, rok 2019

Cesta k židovskému hřbitovu

které

se

ujalo

5. zastavení
SPOJENECKÉ NÁMĚSTÍ
A DŮM

6. zastavení
MĚSTSKÉ HRADBY

V polovině 19. století vzniká druhé náměstí, dříve

Nejvýznamnější majitel poběžovického panství byl

Hütplatz, které bylo po roce 1945 nazváno

Dobrohost z Ronšperka. Území získal v roce 1459

Spojenecké. Okolí náměstí bylo více zastavěno a

a ihned se rozhodl zřídit si zde své nové sídlo.

skrze náměstí tekl potůček. V 60. letech minulého

Městečko povýšil na město s novým názvem

století prošlo náměstí „modernizací“ a byla

Ronšperk a nechal vystavět pevný hrad Nový

započata stavba garáží. Dům s čp. 144 býval

Ronšperk. Městské goticko - renesanční opevnění

domovem městského pastýře, hned vedle, dům

poddanského městečka se mělo stát jednou z jeho

s čp. 143, bývalo pekařství. Ozdobou náměstí je

mocenských opor v boji proti králi. Podle

dům s čp. 138, který má štít zdobený štukovými

privilegia z r. 1502 se měšťané pracovně i finančně

kartušemi s vyobrazením svatých. Pokud se vydáte

významně podíleli na budování hradeb. Po ztrátě

ulicí mezi domem čp. 138 a řadami garáží, dojdete

funkce

k jednomu z mála dochovaných mlýnů, jež bývaly

postupem století rozebírány a sloužily jako levný

podél potoka Pivoňka.

zdroj stavebního materiálu. Z městského opevnění

fortifikačního

systému

byly

hradby

se zachoval relativně souvislý celek jižní hradební
zdi, narušený v dílčích částech destrukcí zdiva, a
část úseku na straně západní a východní. V severovýchodním

nároží

opevnění

bylo

vklíněno

samostatné obvodové opevnění hradu. Opevnění
města sestávalo z jednoduché hradební zdi, z bezprostředně přiléhajícího příkopu a snad také
vnějšího valu. Dochované fragmenty kamenných
zdí z lomového zdiva o síle 1 - 1,1 metru dosahují
maximální výšky 3 metry.
Dům čp. 138

Mlýn na mapě z roku 1764 - 1768

Část hradební zdi při čp. 26

7. zastavení
SPODNÍ ČÁST NÁMĚSTÍ
MÍRU

8. zastavení
ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA

Ve spodní části náměstí Míru se dochovala jedna

Bývalá židovská ulice byla v padesátých letech 20.

z městských kašen, která byla po dlouhá léta

století téměř srovnána se zemí. V této ulici byla

důležitým zdrojem pitné vody. Celkem zde byly

v roce 1937 vystavěna budova školy. V místech

kašny čtyři, do dnešních časů zůstaly jen dvě. Pod

naproti dnešní autobusové zastávce stávala od roku

kostelem se nalézá památník obětem první světové

1816 synagoga. Ihned po příchodu německých

války. Socha německého vojáka po roce 1945

vojsk do Poběžovic byla 9. 10. 1938 vypálena. Její

zmizela neznámo kam. V roce 2015 byla nalezena,

trosky byly pak srovnány se zemí a plocha zalita

zrestaurována a v listopadu 2020 opět vrácena na

asfaltem. V 90. letech 20. století byl proveden v mí-

své místo.

stech bývalé synagogy archeologický průzkum, při
němž byla odhalena malá podzemní místnost. Po
větším přezkoumání se zjistilo, že v místnosti se
dochovala téměř v neporušeném stavu studně, jež
napájela rituální koupel tzv. mikvi. Dnes je
majitelem pozemku Židovská obec Plzeň a s dalšími židovskými příznivci tohoto místa uvažuje o
výstavbě nové synagogy. Při zpáteční cestě na
náměstí lze vidět další zbytky bývalých městských
hradeb a zachovalý vstup do pivovarské lednice.
Z místa, kde nyní stojíte, máte možnost prodloužit
si okruh o návštěvu kapličky sv. Prokopa, kterou
uvidíte u cesty směrem na Otov.

Památník obětem první světové války

Bývalé městské hradby a vstup do pivovarské
Kašna

lednice

9. zastavení
SOCHA SVATÉHO JANA
NEPOMUCKÉHO, FARA,
KOSTEL
Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1682
a jako autor sochy je uváděn Jan Brokoff, kterého
si na poběžovické panství pozval Matyáš z Wunschwitz. O rok dříve zde Brokoff vytvořil
dřevěnou předlohu sochy sv. Jana Nepomuckého,
podle které byla ulita socha bronzová, jež stojí na
Karlově

mostě.

V

roce

2016

byla

socha

zrestaurována a proběhla i renovace okolí. Budova

Pohled na náměstí, faru a kostel

fary byla postavena v roce 1680 v barokním slohu
opět zásluhou Matyáše z Wunschwitz a jeho ženy
Anny Feliciany. Fara byla počátkem 20. století
opravována, z té doby pochází barevná freska
s mariánským výjevem. Pozdně gotický kostel
Nanebevzetí Panny Marie byl založen kolem roku
1490 Dobrohostem z Ronšperka. Ve druhé
polovině 17. století proměnila stavbu vyhořelého
kostela barokní přestavba. Svatyně měla původně
v průčelí dvě věže. Kolem roku 1900 byla věž
napravo od vstupu snesena a celý objekt opraven.
Interiér

kostela,

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, rok 2017

krytý dřevěným kazetovým

stropem, obsahuje zařízení, které pochází ze 17. 19. století. Hlavní oltář zdobí raně barokní socha
Panny Marie. Nechybí zde ani hlavní český patron
– Svatý Václav. Kostel měl sloužit i jako pohřební
místo držitelům a majitelům Ronšperka.
V presbyteriu jsou zachovány náhrobní desky
Dobrohosta z Ronšperka (+1506), Petra ze
Švamberka (+1575), Marie Coudenhove-Kalergi
(+1877), Franze Coudenhove-Kalergiho (+1893).
Zajímavý je i obraz Svatého Mikuláše, který byl
přenesen z nedalekého kostela v Šitboři.
Svatý Jan Nepomucký

Pod kostelem se nachází krypta, která mnoho let

O významu Jana Jiřího svědčí i jeho bohatě

ukrývala vzácnou hrobku českého šlechtice.

zdobený měděný sarkofág, zdobený zlacenými

Ostatky Jana Jiřího ze Švamberka objevil tým

doplňky a nápisy. Na bocích jsou reliéfní lidské

geofyzika Jiřího Šindeláře v roce 2017. Shodou

lebky, nohy mají podobu andělů a na víku je téměř

okolností přesně 400 let po jeho smrti roku 1617.

zázračně dochovaný portrét zemřelého. Obraz

Do té doby nikdo přesně nevěděl, kde tento

renesančního šlechtice je zřejmě mistrovským

významný a nejbohatší český šlechtic své doby

dílem

odpočívá. První kamerový průzkum podzemních

rožmberským dvorním malířem. Samotná pohřební

prostor a kovového sarkofágu velmože v létě 2018

komora se sarkofágem a dalšími rozpadlými

místo odpočinku definitivně potvrdil.

dřevěnými rakvemi není v současné době přístupná.

Tomáše

Třebechovského,

který

byl

Byla objevena pod podlahou kostela v PoJan Jiří ze Švamberka byl nejvyšším zemským

běžovicích při geofyzikálním průzkumu, který měl

komorníkem

sudím

mimo jiné zjistit, zda v kostele nejsou nějaké

Českého království. Byl dědicem rožmberského

podzemní prostory, u kterých by hrozilo propadnutí

panství

stropu, a tedy i ohrožení věřících.

a

rožmberského

a

nejvyšším
duchovním
odkazu.

Byl

dvorským

pokračovatelem
tak

významným

člověkem své doby, že na jeho pohřbu se sešli

Přesná podoba řádu přitom dosud byla pro historiky

čeští stavové, kteří pohřební slavnost využili k di-

neznámá, protože nikde neobjevili jeho přesné

plomatickým jednáním o aktuální složité situaci

vyobrazení. Až na víku sarkofágu Jana Jiřího, kde

v Království českém, která vyvrcholila druhou

je nebožtík vyveden se zlatým řetězem kolem krku

pražskou defenestrací. Do dějin vstoupilo toto

a zavěšenou lidskou lebkou pod zlatou klenbou,

jednání jako tzv. Ronšperské setkání.

mohli odborníci řád poprvé na vlastní oči spatřit
v detailní podobě.
Zatím poslední objevenou a dosud nerozluštěnou
záhadou je tajemný nápis na severní stěně pohřební
komory. Začíná letopočtem 1655 a je v něm
uvedeno jméno Ludmily Pachtové z Rájova
(manželka majitele panství po třicetileté válce), na
jejíž popud byla vypleněná hrobka pravděpodobně
právě v tomto roce uklizena.

Portrét Jana Jiřího ze Švamberka
Text převzat a upraven z článku serveru
Zpravy.aktualne.cz - autor Jan Kužník

Hrob Jana Jiřího ze Švamberka

Původní hostinec Maa, později Hubertus
Bývalá radnice se zvoničkou

Soudní budova, v pravém rohu část býv. české
školy
Horní část náměstí, uprostřed hostinec zbořený
v 60. letech

Spodní část náměstí pod sochou vojáka

Nádražní ulice s židovskými domy

Kostel s přístavbou hasičské zbrojnice
Zámek na počátku 20. století
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