
Dovolujeme si Vás pozvat do Chanovic. 
 

Obec Chanovice se nachází na jihovýchodním okraji Plzeňského kraje, je situována 

uprostřed trojúhelníku tvořeného městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice. První 

dochovaná písemná zpráva o Chanovicích pochází z roku 1352. Obec tvoří šest vesnic: 

Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice a Újezd u Chanovic. 
 

Zámecký areál Chanovice 
Prohlídka zahrnuje Galerii Nositelů tradice lidových řemesel, bývalou konírnu, historickou zámeckou místnost, 

Expozici lidových řemesel Pošumaví a samozřejmě i zámek. Plus aktuální umělecké výstavy. 

- květen:   So, Ne a svátek  10.00 – 16.00 hod. 

- červen až srpen:  každý den   10.00 – 16.00 hod. 

- září:    So, Ne a svátek  10.00 – 16.00 hod. 

V areálu se nachází informační centrum, kde se na Vás bude těšit průvodce, který Vás celým objektem provede. 

 

Rozhledna na vrchu Chlumu - „Prácheňsko jako na dlani“ 

Vrch Chlum je vysoký 608 m n. m. 

- květen:    So, Ne a svátek  10.00 – 16.00 hod. 

- červen až srpen:  každý den   10.00 – 16.00 hod. 

- září a říjen:   So, Ne a svátek  10.00 – 16.00 hod. 

Rozhledna je otevřena od srpna 2010, je součástí naučné stezky „Příroda 

a lesy Pošumaví“ a celková výška rozhledny je 31 metrů, k dosažení vyhlídky 

je třeba zdolat 136 schodů. Naučná stezka je dlouhá cca 2,5 km. 
 

Kontakty: 

IC Chanovice – 376 514 164              OÚ Chanovice – 376 514 353 

E-mail – obec.chanovice@email.cz, ic.chanovice@email.cz.  

Další informace na www.chanovice.cz.  

Objednat si prohlídku zámeckého areálu či návštěvu rozhledny v Chanovicích 

lze po celý rok a to po předchozí dohodě alespoň den předem a pro skupinu 

čítající minimálně pět osob. 

Skanzen Chanovice 
(Provozuje Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

v Klatovech p. o.). Expozice lidové architektury 

jihozápadních Čech. Dlouhodobý záchranný 

projekt pro ohrožené objekty lidového 

stavitelství z Pošumaví a jihozápadních Čech. 

- červen a září: 

So, Ne 10.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hod. 

- červenec a srpen: 

denně 10.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hod. 

(mimo pondělí) 

Možnost objednat prohlídku skanzenu je po celý 

rok, pouze pro skupinu s minimálně deseti členy, 

na telefonním čísle 376 323 525 či 721 721 908. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

http://www.chanovice.cz/

