Velký Bor
Kraj: Plzeňský

Okres: Klatovy

Správní obvod: Horažďovice

GPS souřadnice: 49.364925N, 13.701413E

Nadmořská výška: 452 m n. m.

První pís. zmínka: 1283 (737 let)

Počet obyvatel: 548

PSČ: 341 01

Adresa URL: www.sumavanet.cz/velkybor/

O obci
Vesnici Velký Bor protíná silnice, která ji na jedné straně spojuje s 5 km vzdálenými Horažďovicemi, které
jsou centrem této oblasti, na opačné straně pokračuje směrem na Nepomuk a Plzeň. Obec má části
Velký Bor, Jetenovice a Slivovice.

Historie obce
Velký Bor u Horažďovic vznikl ve 12. nebo 13. století. Údaje o založení zatím nejsou přesně známy. Byl
to královský hrad, v podhradí bylo městečko s kostelem a duchovní správou na faře č.1 podřízenou
prácheňskému děkanátu.

Ubytování a restaurace
Turistům je zde nabízeno ubytování v soukromých zařízeních, stravování mohou poskytnout dvě
restaurace.

Okolí a příroda
Obec leží v malebné krajině Prácheňského kraje, který tvoří předhůří šumavského masívu.
Jestliže se zadíváme jižním směrem z návrší nazývaného „Na hradě", máme před sebou Šumavu
jako na dlani.

Současnost obce
Dominantní pohled na vesnici se nám naskýtá od jihu. Je tvořen návrším s budovou bývalého hradu,
kostelem a řadou domků stojících těsně na břehu rybníka zvaného "Podkostelák". Celá tato malebná
scenérie se zrcadlí na hladině rybníka a ...

Sportovní možnosti
Obcí a v jejím těsném okolí prochází několik cyklotras, umožňujících pokračovat po navazujících
značeních až do okresů Strakonice a Plzeň - jih.

Památky a zajímavosti
V první třetině 14. století, patrně za pánů z Potštejna, byl na návrší vybudován hrad, dobytý a
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pobořený husity v roce 1420. Nebyl již nikdy obnoven, kamenné zdivo bylo zcela rozebráno, avšak hradní,
později klášterní kostel zasvěcený sv. Burianovi zůstal zachován.

Doprava
Vesnici protíná silnice II/188, která ji na jedné straně spojuje s 5 km vzdálenými Horažďovicemi, které jsou
centrem této oblasti, na opačné straně pokračuje směrem na Nepomuk a Plzeň. Na tuto silnici se
uprostřed napojuje silnice II/174 směrem na Lnáře a Rokycany.

Ocenění obce
Obec Velký Bor získala v roce 2013 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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