
Lesnaté území Chudenicka bylo postupně doplňováno krajinnými úpravami: cestami a silnicemi se stromovými alejemi, malými 
vodními plochami, vyhlídkovými místy, prvky drobné krajinné architektury, vyhlídkovými místy, bažantnicí, zámeckým parkem 
Lázeň, arboretem Americká zahrada, vyhlídkovou věží Bolfánek a různorodými dalšími úpravami. To vše doplňují zajímavé stavby 
lidové architektury. Malebná, mnohotvárná a atraktivní krajina Chudenicka má zvýšený stupeň krajinářské hodnoty. Proto byla 
již v roce 1996 zřízena Krajinná památková zóna Chudenicko (jako jedna ze dvou na území Plzeňského kraje). Přijeďte se k nám 
podívat a uvidíte sami.

Starý czerninský zámek a Muzeum Josefa Dobrovského
V prvním patře se nachází rozsáhlá czerninská zámecká expozice a v přízemí zámku je muzejní expozice, věnující se historii 
Chudenicka a jeho významným osobnostem. Je zde k vidění rodná síň Jaroslava Kvapila, expozice Josefa Dobrovského, prof. 
Jana Roubala, vzácná expozice farnosti. Na nádvoří zámku pak venkovní expozice hasičské a zemědělské techniky.

Kostel svatého Jana Křtitele
Historickému centru Chudenic dominuje kompletně nově zrekonstruovaný gotický farní kostel svatého Jana Křtitele. Unikátní 
je pozdně gotická třídílná archa z počátku 16. století, jejímž autorem je tzv. Mistr chudenického oltáře. Technickou raritou 
je obnovený historický hodinový stroj. Do věže kostela, odkud se v rámci prohlídek nabízí i výhled na vkusně zrekonstruované 
historické centrum, byly navráceny zvony.

Areál Bolfánek
Nezaměnitelnou dominantou Chudenicka viditelnou z daleka je rozhledna Bolfánek. Zde je možné se občerstvit či ubytovat 
v Hostinci s ubytováním Na Poustevně. Okolí rozhledny nabízí možnosti navštívit též významné arboretum a zároveň národní 
přírodní kulturní památku Americká zahrada, romantický Zámek Lázeň sv. Wolfganga s přilehlým anglickým parkem či Kvapi-
lova jezírka - místo které chudenického rodáka Jaroslava Kvapila inspirovalo k sepsání libreta nejznámější české opery Rusalka. 

Návštěva Chudenicka vám zaručuje příjemně strávené chvíle v krajině nabité historií, kde do sebe můžete vstřebávat hodnoty 
stále živé minulosti anebo jet tak relaxovat… Uvidíte sami.

Všechny informace o našich památkách spolu s odkazy na konkrétní z nich a kontakty, naleznete na centrálním webu: 

www.chudenice.info

CHUDENICKO - krajinná památková zóna

…to musíte vidět!






