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De regio, eeuwenlang bewoond door mensen
die nauw verbonden waren met de natuur, zal
elke bezoeker verrassen met zijn schoonheid.
Liefhebbers van historische monumenten zullen
begrijpen hoe rijk de aristocratische families van de
Rosenbergs, Schwarzenbergs en Buquoys geweest
moeten zijn en welke uitstekende kunstenaars en
ambachtslieden hier leefden. Ze hebben talloze
culturele en historische monumenten achtergelaten
voor toekomstige generaties als bewijs van een rijke
en diverse geschiedenis. Oude steden vol leven en
cultuur, majestueuze kastelen of gotische kerken,
tot de verbeelding sprekende renaissancechateaus,
kloosters, monumenten van volksspecifieke
architectuur, technisch interessante gebouwen,
inclusief ingenieuze vijversystemen. Eén vakantie
is niet genoeg om alles te ontdekken wat de ZuidBoheemse regio te bieden heeft. Kom en zie.

MONUMENTEN in Zuid-Bohemen

Kastelen en
UNESCO-monumenten
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Staatskasteel Český Krumlov - UNESCO

Het monumentale complex van het Český Krumlov kasteel blinkt uit
in architectonisch niveau, culturele traditie en omvang en is volledig
opgenomen in de UNESCO-lijst. Het kasteelcomplex, gebouwd door
de familie Vítkovci en herbouwd in de Renaissance door de familie
Rosenberg, is gesitueerd op een rotsachtig voorgebergte boven de
meanders van de rivier Moldau en bestaat uit 41 paleisgebouwen
en bijgebouwen en een decoratieve kasteeltuin van 12 hectare.
Naast renaissancistische Rosenberg-interieurs en barokke
Schwarzenberg-appartementen uit de 16e, 18e en 19e eeuw, heeft
het nog meer interessante bezienswaardigheden die toegankelijk
zijn voor bezoekers. Het kasteelmuseum, van waar u makkelijk
toegang heeft tot de kasteeltoren, is interessant vanwege zijn
karakter en tentoonstellingen en is het gehele jaar door geopend.
Gotische (zogenaamde Wenceslas) kelders, een lapidarium met
stenen sculpturen en drie galerijen met hedendaagse Tsjechische en
Midden-Europese keramiek, glas- en schone kunsten worden ook
veelvuldig bezocht. Een echt juweeltje in de kroon van het theatrale
erfgoed is het barokke theater van het kasteel, dat één van de best
bewaarde Europese theaterpodia van de 18e eeuw heeft, met bijna
volledig bewaard gebleven decoraties, kostuums, rekwisieten en tot
op de dag van vandaag volledig functionerende podiumtechnologie.
De mogelijkheid van het bezoeken van de prinselijke stallen, wordt
altijd gewaardeerd. U kunt een deel zien van een unieke collectie
harnassen en historische voertuigen die bewaard zijn gebleven
in de Schwarzenberg-collecties. De grootste attracties zijn de
Schwarzenbergkoets getrokken door zes paarden en een feestelijk
versierde slee met een paard in een luxe tuig.

Interessant feit:

De kasteeltoren is sinds mensenheugenis een symbool van
Český Krumlov en een uitdrukking van zijn rijke geschiedenis en
artistieke schoonheid. Het beklimmen van de 162 treden naar het
observatiedek zal worden beloond met een magisch uitzicht over
de hele stad en de omgeving.
Contact:

Staatskasteel van Český Krumlov - UNESCO
Kasteel nr. 59381 01
381 01 Český Krumlov
+420 380 704 721
www.zamek-ceskykrumlov.eu
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Holašovice – UNESCO

Holašovice is het best bewaarde voorbeeld van Zuid-Boheemse
architectuur uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het is een
uniek bewaard gebleven stel boerderijen, structureel en artistiek
gemaakt tot een specifieke vorm van de zogenaamde landelijke
barok, dat geconcentreerd is rond een groot dorpsplein. Het
unieke karakter van het dorp wordt ook versterkt door het feit
dat het geen openluchtmuseum is, maar een permanent bewoond
dorp, waardoor er een levendige gemeenschap ontstaat in de
omgeving van de landelijke vestiging.

Interessant feit:

Het dorp is gesticht in de 13 eeuw. In het jaar 1292 ontving
Holašovice van Koning Wenceslas II het Cisterciënzer klooster in
Vyšší Brod, ter compensatie van andere eigendommen. Holašovice
bleef dus gedurende de volgende vijf en een halve eeuw in het
bezit van het klooster, tot het einde van het feodalisme.
Contact:

Informatiecentrum Holašovice
Holašovice 43
373 84 Dubné
+420 387 982 145
www.holasovice.eu
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Bechyně kasteel

Oorspronkelijk was het een prinselijke versterkte nederzetting in
Bechyně, die al in de 9e eeuw werd vermeld, en staat op de meest
zuidelijke rots boven de samenvloeiing van de rivieren Smutná en
Lužnice. Vóór 1268 verkreeg koning Přemysl Otakar II de „verlaten
berg Bechyně“ vanuit het eigendom van de Praagse bisschoppen
en bouwde hier een stenen kasteel. Onder het bewind van koning
Jan van Luxemburg werd een stad gesticht op het voorplein, die in
1323 werd omringd door muren. De beroemdste eigenaar van het
kasteel, Petr Vok uit Roseburg, is verantwoordelijk voor het huidige
renaissancistisch uiterlijk van het kasteel. In het kasteel kunt u
zowel de trouwzaal van Petr Vok, waar zijn beroemde huwelijk
met Kateřina uit Ludanice plaats vond, als de binnenplaats met
illustere schilderijen en de slaapkamer van de laatste Rosenberg
bewonderen. De tentoonstelling bevat ook een collectie
kinderportretten, die uniek is in Europa. Sinds 1958 is het kasteel
een cultureel monument van Tsjechië. De huidige eigenaar van het
kasteel, Bechyně SE, voert sinds 1994 voortdurend uitgebreide en
kostbare reparaties en restauratiewerkzaamheden uit in het hele
kasteelcomplex. In 1998 werd het kasteel voor het eerst in de
geschiedenis voor het publiek geopend.

Interessant feit:

Door de eeuwen heen wisselde het landgoed Bechyně regelmatig
van eigenaar, waaronder de niet erg bekende familie Paar, die
uit Lombardije kwam. Deze familie speelde echter een zeer
belangrijke rol in de organisatie van de Oostenrijkse postdiensten
in dit gebied in de 17e-19e eeuw.
Contact:

Bechyně kasteel
Zámek 1
391 65 Bechyně
+420 602 843 442
www.resort-bechyne.cz/zamek
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Staatskasteel Červená Lhota

De constructie van het kasteel, dat op een rotsachtig eiland
boven het vijveroppervlak uitsteekt, bevat in het midden de
overblijfselen van het oorspronkelijke fort uit de 14e eeuw. Het
huidige renaissancegebouw werd na 1530 gebouwd, maar werd
in de 19e en het begin van de 20e eeuw verder aangepast. Het
was toen dat het zijn huidige pseudo-renaissancistisch uiterlijk
kreeg. Het kasteelinterieur van de eerste verdieping bevat een
authentiek aristocratisch appartement van de laatste eigenaren,
de vorsten van Schönburg-Hartenstein, uit de periode na 1910.
De tentoonstelling van zolderkamers brengt de wereld van
kleine edelen en hun kamerheren uit het einde van de monarchie
en de Eerste Republiek tot leven. De vriendelijke sfeer wordt
gecompleteerd door een kleine fotogalerij en bovenal een uniek,
maar modern kasteeltheater. Een deel van het kasteelcomplex
is een natuurlijk landschapspark, dat zijn huidige uiterlijk kreeg
tijdens de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw. Zijn grootste
troef is de kasteel vijver, die dankzij zijn bootverhuur een mooi
uitzicht op het kasteel en de omliggende natuur vanaf het
wateroppervlak biedt.

Interessant feit:

De Kapel van de Heilige Drie-eenheid staat op de heuvel van het
kasteelpark. Het eenvoudige renaissancegebouw werd gebouwd
in jaren 50 van de 16e eeuw. Momenteel worden hier regelmatig
missen en kerkbruiloften gehouden.
Contact:

Kasteel Červená Lhota
Červená Lhota 1
378 21 Kardašova Řečice
+420 384 384 228
www.zamek-cervenalhota.cz
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Staatskasteel Dačice

Het van oorsprong renaissancekasteel, gebouwd aan het einde
van de 16e eeuw voor de familie Krajíř uit Krajek, kreeg zijn
huidige vorm tijdens de wederopbouw in de jaren dertig van de
vorige eeuw. De rondleiding door het kasteel laat 21 kamers
zien, die gericht zijn op het leven van de laatste generaties van
de familie Dalberg, die tot 1940 in het kasteel woonden. In 2012
werd de veeleisende renovatie van de privé- en ontvangstkamers
op de eerste verdieping voltooid, waaronder feestelijke zalen,
een bibliotheek en privé kamers die zijn ingericht zoals ze waren
aan het begin van de 20e eeuw. De Art Nouveau-bibliotheek
met twee verdiepingen telt 17 duizend boeken en is één van de
interessantste bibliotheekzalen in Bohemen. Grenzend aan het
kasteelgebouw ligt een natuurlandschapspark met ruig terrein
en een vijver, waar gezinnen met kinderen de hele dag kunnen
recreëren.

Interessant feit:

Karl Anton Maximilian Dalberg (1792–1859) zat achter de
economische opkomst van de stad Dačice. Hij werkte onder meer
mee aan de oprichting van de suikerfabriek, waarin in 1843‘s
werelds eerste suikerklontje werd gecreëerd.
Contact:

Staatskasteel van Dačice
Havlíčkovo nám. 85
380 01 Dačice
+420 384 420 246
www.zamek-dacice.cz
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Staatskasteel Hluboká nad Vltavou

In de jaren 1839 tot 1871 werd een romantisch gebouw in
de geest van Engelse Tudor- en Elizabethaanse architectuur
opgetrokken op de plaats van een barok kasteel met een
uitgebreide vesting. Prinselijk koppel John Adolf II. Schwarzenberg
en zijn vrouw Eleonora, die de wederopbouw initieerden,
hielden ook toezicht op de renovatie van een 58 hectare
groot landschapspark met terrastuinen, direct grenzend aan
de kasteelgebouwen. De rondleiding laat onder andere de
bibliotheek zien, alsook de ochtendsalon, leeszaal, marmerenzaal
met kostbare wandtapijten en de suite van prinses Eleonora. Een
andere rondleiding bestaat uit de privékamers van de laatste
eigenaren van Hluboká, dat waren prins Adolf en zijn vrouw Hilda,
waaronder een aantal kamers van Adolf‘s moeder Terezia. In
het souterrain van het kasteel bevindt zich een kasteel keuken
met de zogenaamde warme en koude keuken, een kasteel
banketbakkerij, een persoonlijke lift en een etenslift uit het begin
van de 20e eeuw. Deze zijn ook te bezichtigen.

Interessant feit:

Het kasteel van Hluboká werd oorspronkelijk in het midden van de
13e eeuw gesticht als wachtkasteel door Tsjechische koningen en
werd vaak verpand als koninklijk bezit.
Contact:

Staatskasteel van Hluboká
Zámek 142
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 387 843 911
www.zamek-hluboka.eu
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Staatskasteel Jindřichův Hradec

Het kasteel Jindřichův Hradec is één van onze mooiste en meest
monumentale kasteelgronden. Het van oorsprong gotisch kasteel
werd tijdens het bewind van de laatste heren van Hradec - Jáchym
en Adam II - in de tweede helft van de 16e eeuw verbouwd tot
een prachtig renaissanceverblijf. Tot op de dag van vandaag zijn
hun bouwactiviteiten zichtbaar door de gebouwen van Jáchym
en Adam, de Spaanse vleugel, de Kleine en Grote arcades met
een tuin, en ook een uniek muziekpaviljoen Rondel genaamd.
De geschiedenis van het gebied wordt getoond door drie
rondleidingen. Een rondleiding door het gebouw van Adam toont
de ontvangstruimtes van de heren van Hradec, Slavat en Černín.
De 18e en 19e eeuwse appartementenroute weerspiegelt de
glorie van de barokke jachtpartijen en het verblijf van de Heren
in het nabijgelegen jachtkasteel Jemčina, waar de familie Černín
naartoe verhuisde na de grote brand in Jindřichův Hradec. De
middeleeuwse kasteelrondleiding neemt bezoekers mee langs de
oudste geschiedenis van het kasteel en introduceert bijvoorbeeld
een geschilderde Sint-Jorislegende of één van de oudste en best
bewaarde zwarte keukens van ons land. Het bezoek aan het complex
kan worden afgesloten met een klim naar de Zwarte Toren.

Interessant feit:

Het Rondel tuinpaviljoen, waarvan de interieurs rijkelijk
gedecoreerd zijn in de stijl van het maniërisme, werd in de
zomermaanden gebruikt voor gala’s, concerten en ontvangst
van notabelen. Het unieke van de bouw van Rondel uit zich in de
akoestiek en de onconventionele locatie van de muzikanten. Zij
zaten in de kelder en het geluid van de muziek was, door middel
van een smalle opening in het midden van de vloer, boven in de
zaal te horen.
Contact:

Kasteel Jindřichův Hradec
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 321 279
www.zamek-jindrichuvhradec.cz
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Staatskasteel Kratochvíle

Één van onze mooiste renaissancegebouwen, gelegen in
een schilderachtig landschap tussen bossen, weilanden en
vijvers, werd tussen 1583 en 1590 gebouwd door Willem van
Rosenberg. Dit unieke maniëristische renaissancegebouw werd
voor hem ontworpen door de beproefde welbekende bouwer
Baltazar Maggi uit Arogno. Het zomerhuis kreeg daardoor de
vorm van een villa van het Italiaanse casinotype, omgeven door
een gracht en omsloten door een rechthoekige tuin met een
toegangspoort en een ommuring met vrijstaande huizen. Het
interieur van het kasteel vertegenwoordigt de periode van de
lokale activiteiten van de laatste Rosenbergs - Willem en Petr
Vok. Woon- en ontvangstkamers werden gerestaureerd naar
hoe ze waren aan het eind van 16e en begin 17e eeuw. Het
stucwerk en de schilderkunstige decoratie van het interieur van
de villa, gebaseerd op jachtmotieven en scènes uit de Romeinse
geschiedenis, is (zijn)van buitengewone kwaliteit. De rondleiding
bevat ook de kasteelkapel van de Geboorte van de Maagd Maria
en, natuurlijk, de renaissancetuin met een gracht.

Interessant feit:

Op de plaats van het huidige kasteel bevond zich oorspronkelijk
een boerenerf genaamd Leptáč, dat in 1569 door Willem van
Rosenberg werd toegewijd aan de regent van de Rosenbergheerschappij en aan de bekende bouwer van Zuid-Boheemse
vijvers Jakub Krčín van Jelčany. Krčín bouwde op deze plaatsen een
nieuwe werf, waar omheen hij een uitgebreid jachtgebied vestigde.
De Rosenbergse heerser hield zo veel van het hof dat hij het in
1579 met Krčín verruilde voor de stad Sedlčany met tien dorpen.
Contact:

Staatskasteel Kratochvíle
Petrův Dvůr 9
384 11 Netolice
+420 388 324 380
www.zamek-kratochvile.cz
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Kasteel Lnáře

In de jaren 1670–1686 werd naast het middeleeuwse fort een
twee verdiepingen tellend, viervleugelig kasteel gebouwd. De
bouw van het kasteel werd gestart door Aleš Vratislav, graaf
van Mitrovice, en voltooid door Tomáš Zacheus, zoon van graaf
Humprecht Jan Černín van Chudenice. Dit belangrijk barokke
monument heeft rijkelijk versierde interieurs. Hier vind je
muurschilderingen met scènes uit de oude mythologie van
Giacomo Tencalli. De stucversiering aangevuld met fresco‘s zorgt
voor een buitengewoon mooi geheel. Zo is de plafondschildering
van een oude godheid in de ontvangsthal prachtig.
De Kasteelkapel van St. Joseph is rijkelijk versierd met fresco‘s
met Bijbelse motieven. De binnenplaats van het kasteel is
uitgerust met een fontein uit het einde van de 17e eeuw. Er
is een lapidarium in de grote kasteeltuin. De standbeelden
van oude godheden zijn uit handen van Ignác Michael Platzer.
Naast historische pareltjes vinden we in het kasteel ook
een tentoonstelling over vijverteelt en het Kattenmuseum.
De kasteeltuin met kleurrijke rododendrons en de rijkelijk
versierde historische kasteelzalen zijn een ideale plek
voor bruiloften, vergaderingen en congressen. Het kasteel
is open voor het publiek voor bezichtiging en biedt ook
overnachtingsmogelijkheden. Het is gelegen in het centrum
van het oude vijvergebied. De oudste vijvers stammen uit de
tijd van Karel IV en Jakub Krčín uit Jelčany en Sedlčany zou ook
meegewerkt hebben aan hun uitbreiding.

Interessant feit:

Het kasteel van Lnáře ligt aan de hoofdweg E49 van Pilsen naar
České Budějovice, dus op de voormalige demarcatielijn. Het is
dan ook geen toeval dat drie bevrijdingslegers elkaar ontmoetten
in Lnáře in mei 1945: het Amerikaanse leger, het Sovjetleger en
het leger van generaal Vlasov. In het kasteel werden Amerikaanse
soldaten ondergebracht en ook generaal Vlasov logeerde daar.
Contact:

Kasteel Lnáře
Lnáře 1
387 42 Lnáře
+420 603 396 457
www.zameklnare.eu
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Kasteel Mitrowicz

Het romantische kasteel is gelegen aan de oevers van de rivier
Lužnice vlak bij Týn nad Vltavou. Het oorspronkelijke fort uit
1565 werd herbouwd in de jaren 1737–1741 onder leiding van
graaf František Wratislav van Mitrowicz. Het woongedeelte werd
uitgebreid met de kapel van St. Anna, die de huidige barokke
uitstraling van het kasteel creëerde. Na 2008 onderging het
kasteel een veeleisende en precieze reconstructie en werden
8.500 uit zaad opgekweekte planten en 50 bomen geplant in
het kasteelpark. Er zijn rondleidingen mogelijk door het kasteel,
tevens worden er thema evenementen georganiseerd, er is een
park en een kruidentuin. Het is mogelijk een boottocht te maken
en er zijn overnachtingsmogelijkheden.

Interessant feit:

De hele toegankelijke étage is versierd met verhalende fresco‘s
met scènes uit het leven van Václav Wratislav van Mitrowicz
genaamd Tureček. Hij vertrok in 1591 met een boodschap van
keizer Rudolf II aan de Turkse sultan in Constantinopel. Hij werd
echter beschuldigd van spionage en gearresteerd en de jonge
schildknaap bracht anderhalf jaar door in de kombuis en twee
jaar in de ergste gevangenis van Turkije: de Zwarte Toren, die de
bijnaam ‚het graf van de levenden‘ kreeg. Bij zijn terugkeer legde
hij zijn ervaringen vast in een reisverslag.
Contact:

Kasteel Mitrowicz
Koloděje nad Lužnicí 1
375 01 Týn nad Vltavou
+420 728 353 133
www.zamekmitrowicz.cz
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Kasteel Orlík

Het kasteel dankt zijn naam aan zijn ligging hoog op een rots
boven de vallei van de rivier Moldau en maakt tot op de dag
van vandaag indruk door zijn unieke landschapslocatie aan de
oevers van de Orlík-dam. Het huidige uiterlijk in de stijl van
Engelse neogotiek werd in het midden van de 19e eeuw aan het
kasteel gegeven en bestaat uit vier vleugels die de binnenplaats
omsluiten. Het rijkelijk door familie Schwarzenberg ingerichte
kasteelinterieur is een uitstekend voorbeeld van de levensstijl van
de adel in de 19e eeuw. De inrichting van de ontvangstkamers op
de tweede verdieping is een één van de beste voorbeelden van
de empire stijl in Bohemen, met als opmerkelijke details de Tesk‘s
Hall met een uitgesneden cassettenplafond en de Ridderzaal. Je
kunt ook de trofeeëngang, een grote collectie jachtwapens en
de kasteelbibliotheek bezichtigen. Het kasteel is omgeven door
een groot Engels park, waar ook het voorouderlijk graf van de
Schwarzenbergs is gelegen.

Interessant feit:

In de jaren 1954–1961 werd de Orlík-dam onder het kasteel
gebouwd. In de jaren vijftig, voordat het waterniveau steeg, werd
ook overwogen het kasteel te slopen, omdat de rots eronder
verweerd was en het vullen van een 60 m hoge waterkolom het
destructieve proces verder zou versnellen. Uiteindelijk werd de
rots versterkt met beton en staat het kasteel er nog steeds. Het
kasteel is bewaard gebleven dankzij de Tsjechische toeristenclub,
die lobbyde voor Orlík, ook omdat het zo populair is bij toeristen.
Sinds 1962 is er scheepstransport op de dam. .
Contact:

Kasteel Orlík
398 07 Orlík nad Vltavou
+420 382 275 101
www.zamekorlik.cz
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Staatskasteel Třeboň

Het van oorsprong kleine stadskasteel diende vanaf 1366 voor de
Rosenbergs als overnachtingsmogelijkheid tijdens hun verblijf in
Třeboň. Na de stadsbrand in 1562 werd het beschadigde kasteel
in opdracht van Vilém van Rosenberg geleidelijk herbouwd
tot een renaissancekasteel. Tegelijkertijd maakte de regent
van Rosenberg, Jakub Krčín, een nieuwe vijver, waardoor de
buitenwijken overstroomden en later werd de vijver de Wereld
genoemd. Na de dood van Vilém verhuisde de laatste Rosenbergheerser, Petr Vok, in 1602 met het hele hof naar Třeboň. Tijdens
zijn bewind werd de reconstructie van het binnenkasteel voltooid.
In 1660 werd het oorlogsarme landgoed Třeboň gekocht door
de Schwarzenbergs, die het tot 1947 bezaten. Bezoekers kunnen
een wandeling maken door de Rosenberg Renaissance-kamers,
waaronder een alchemistisch laboratorium, een kunstkamer
en een fraucimor-kamer. Op de eerste verdieping zie je de
sober ingerichte privékamers van de Schwarzenbergs, die
hier regelmatig kerst doorbrachten. Een andere rondleiding
geeft toegang tot de kasteelstallen, de hondenkeuken en een
systeem van ondergrondse gangen van de stad, de zogenaamde
kazematten. Het kasteel is omgeven door een prachtig Engels
landschapspark.

Interessant feit:

In 1947 werd het kasteel genationaliseerd door een speciale
wet, Lex Schwarzenberg, evenals het kasteel van Hluboká,
Český Krumlov, enz. Een aanzienlijk deel van het kasteel wordt
ook bewoond door het Nationaal Regionaal Archief in Třeboň,
dat het originele Rosenberg-archief herbergt, dat tijdens het
Schwarzenberg-tijdperk werd uitgebreid.
Contact:

Staatskasteel Třeboň
Zámek 115
379 01 Třeboň
+420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz
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Staatskasteel Vimperk

Het oorspronkelijke kasteel Vimperk werd rond het midden van
de 13e eeuw gebouwd als een wachtfort boven de Gouden Weg
die van Beieren naar Bohemen leidt. Het kasteel was eigendom
van vele aristocratische families - Janovice, Kaplíř van Sulevice,
Malovce van Chýnov, totdat het in handen kwam van Jáchym van
Hradec. Vimperk werd van hem gekocht door de Rosenbergs,
die het onherbergzaam gotische kasteel ombouwden tot een
renaissancekasteel, waar ze hun toevlucht zochten tijdens de
pestepidemieën. Een belangrijke fase wordt vertegenwoordigd
door de familie Novohradský uit Kolovrat tijdperk aan het begin
van de 17e eeuw, waarna het kasteel tot op de dag van vandaag
zijn unieke geschilderde balkplafonds heeft behouden. De
Novohradský familie heeft het landgoed Vimperk verkocht aan
de Eggenbergs. Na het uitsterven van de Eggenbergs kwam
Vimperk in handen van de Schwarzenbergs, die het kasteel tot
1947 bezaten. De laatste uitgebreide reconstructie van het
kasteel tot zijn huidige vorm vond plaats na 1857, toen het na
een blikseminslag afbrandde. In 1948 werd het kasteel eigendom
van de stad en in 1991 werd het gekocht door het Ministerie van
Milieu van de Tsjechische Republiek. In 2010 werd het kasteel
verklaard tot nationaal cultureel monument en sinds januari 2015
wordt het beheerd door het Nationaal Monumenten Instituut.

Interessant feit:

Momenteel ondergaat het bovenste gedeelte van het kasteel
een complete renovatie als onderdeel van het ‚Ontwaken van
het winterkasteel‘ project. Eind 2020 kunnen bezoeker de
uitgebreide en gemoderniseerde expositie van het Vimperk Regio
Museum bezoeken, verder is er een bezoekerscentrum en zijn er
rondleidingen die de leefwijze van de wisseling van de 16e naar
de 17e eeuw goed duidelijk maken.
Contact:

Staatskasteel Vimperk
Zámek 20
385 01 Vimperk
+420 778 427 134
www.zamek-vimperk.cz

17

MONUMENTEN in Zuid-Bohemen
14

Waterkasteel Blatná

De eerste vermelding van het voormalige kasteel stamt uit
1235. Vroeger stond er echter een houten fort op een stenen
eiland midden in een moeras, dat later werd herbouwd tot een
kasteel. De bekendste periode van het kasteel is verbonden
met de familie Lev uit Rožmitál. Jaroslav Lev van Rožmitál werd
zelfs de zwager van koning George van Poděbrady. Jaroslav Lev
begon Blatná genereus te herbouwen en zijn zoon Zdeněk Lev
zette zijn werk voort. Hij riep de belangrijke architect Benedikt
Rejt naar Blatná, wiens werk het meest waardevolle gebouw in
het Blatná kasteel is: een gotisch-renaissancistisch paleis met
driehoekige erkers. Sinds 1798 behoort Blatná tot de Hildprandts
van Ottenhausen, onder wiens invloed het oorspronkelijke kasteel
aan het begin van de 18e en 19e eeuw in het hedendaags kasteel
werd veranderd. Blatná werd in 1990 teruggegeven aan de
Hildprandts, die in de jaren 50 met geweld uit het kasteel werden
verdreven. Het kasteel in Blatná wordt gedomineerd door een
witte toren, die van een afstand in het wateroppervlak wordt
weerspiegeld. Rondleidingen door het kasteel omvatten bezoeken
aan bijvoorbeeld een oriëntaalse, barokke en imperiale lounge,
een jachtsalon en een familiegalerij. Een uitgebreide rondleiding
omvat een „Groene Kamer“ met muurschilderingen uit de late 15e
eeuw. De interieurs van het kasteel zijn voornamelijk afkomstig
uit familiecollecties van de Hildprandts. Het Engelse park rondom
het kasteel met een oppervlakte van 42 ha is ook opengesteld
voor publiek. Het traditionele fokken van damherten gaat door in
het park en er zijn tevens exotische bomen te vinden.

Interessant feit:

Het kasteel van Blatná en zijn omgeving zijn een populaire plek
voor filmmakers. Het sprookje Šíleně smutná princezna en Bílá
paní werden hier gefilmd.
Contact:

Kasteel Blatná
Na Příkopech 320
388 01 Blatná
+420 383 422 934
www.zamek-blatna.cz
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Kasteel Helfenburk

De ruïnes van een gotisch kasteel, gesticht in de 14e eeuw door
de familie Rosenberg, bevinden zich in de buurt van Bavorov op
de beboste heuvel Malošín. Het kasteel groeide geleidelijk in
de 15e en 16e eeuw. Een deel van het kasteel is de zogenaamde
grote rondvormige toren, die 18 m hoog is. In 1593 verkocht
Petr Vok, de laatste van de Rosenbergs, het kasteel en het hele
landgoed aan de stad Prachatice. Later was het ook eigendom
van de Eggenbergs en de Schwarzenbergs. Tegenwoordig is
het kasteel eigendom van de stad Bavorov, het is opengesteld
voor het publiek en tegelijkertijd zorgt de stad Bavorov ervoor
dat het monument bewaard blijft. Gedurende het jaar vinden er
interessante sociale evenementen plaats in Helfenburk en worden
er ook huwelijksceremonies gehouden.

Interessant feit:

In overleg met de kastelein en met inachtneming van de
vastgestelde regels is het mogelijk om direct op de binnenplaats
van het kasteel te overnachten in een eigen tent of onder een
luifel.
Contact:

Helfenburk kasteelruïne
Kasteel administratie
373 41 Bavorov
+420 724 724 747
www.helfenburk.eu
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Staatskasteel Landštejn

Eén van de belangrijkste romaanse monumenten in MiddenEuropa werd in het begin van de 12e eeuw gebouwd als
een bolwerk van de Moravische familie Premysliden om de
landroute naar Vitorazsko te beschermen. Het landgoed werd
al snel overgenomen door de heren van Landštejn, die er hun
gezinsverblijf van maakten. De ontwikkeling van de bouw van het
kasteel werd vormgegeven uit de oudste romaanse delen door
de geleidelijke uitbreiding in de gotiek en renaissance tijdens
het bewind van de familie Krajíř van Krajek, totdat het werd
voltooid met de barokke artilleriebastions. De roem van Landštejn
verdween in 1771, toen het kasteel na een blikseminslag
afbrandde en geleidelijk in verval raakte. In de romantische ruïnes
van vandaag kunnen bezoekers vrij rondlopen, voorbeelden
van vroege kasteelarchitectuur bewonderen en vanaf een hoge
verdedigingstoren genieten van de schoonheid van het glooiend
landschap van Tsjechisch Canada. Het dagelijks leven, de
levensstijl en de opleiding van de kasteeleigenaren blijkt uit de
tentoonstelling van recent ontdekte archeologische vondsten, die
getoond worden in de toegangspoort van het kasteel.

Interessant feit:

In 1771 trof de bliksem de grote toren en een daaropvolgende
brand beschadigde het woongedeelte van het kasteel ernstig.
Het verlaten kasteel raakte al snel in verval, werd een bron
van bouwmaterialen voor de omliggende dorpen en later
een romantische ruïne, waarnaar patriottische reizen van de
Tsjechische Toeristenclub werden georganiseerd. De laatste
eigenaar van Landštejn was de Oostenrijkse graaffamilie de
Sternbachs in 1923–1945.
Contact:

Landštejn staatskasteel
Landštejn 2
378 81 Slavonice
+420 384 498 580
www.hrad-landstejn.cz
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Staatskasteel Nové Hrady

Het kasteel met twee tegenoverliggende poorten en een diepe
gracht werd in de tweede helft van de 13e eeuw gesticht door
de familie Vítkovci. De kasteelmuren werden verbonden met
de stadsmuren, die de inwoners van de aangrenzende stad
beschermden. Onder de Rosenbergs werd na een blikseminslag
de enorme kasteeltoren verwoest door een explosie van buskruit.
Met de hulp van de Italiaanse bouwer Antonio Canevalle werd
het kasteel gerestaureerd onder de laatste Rosenberg, Petr
Vok. In 1620 werd Nové Hrady overgenomen door graaf Karel
Bonaventura Buquoy, wiens familie het landgoed tot 1945
bewoonde. Na de voltooiing van het classicistische kasteel in
1806, diende het oude kasteel slechts voor het beheer van het
landgoed en raakte geleidelijk in verval. Het onderging een
uitgebreide reconstructie in de jaren tachtig van de 20e eeuw.
Tegenwoordig biedt het kasteel een rondleiding door het interieur
van Buquoy met een aantal familieportretten en herinneringen
aan oorlogstroeven van de familie. Het appartement van de
huisvestingsambtenaar laat de burgerlijke manier van leven
zien tijdens de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw en is het
hele jaar door te bezoeken. Onder het kasteel ligt een natuurlijk
landschapspark Tereziino údolí met romantische gebouwen en
een kunstmatige waterval.

Interessant feit:

In Nové Hrady zie je één van de grootste ommuurde grachten in
Tsjechische kastelen. De hoogte van de muur van de slotgracht
varieert van 9,5 m tot 15 m. De buitenkant van de gracht meet
373 m, de binnenkant bijna 100 m minder. Hoewel in de 17e
eeuw de vestingwerken van het kasteel, inclusief de gracht, hun
militaire betekenis begonnen te verliezen, werd de gracht continu
onderhouden en utilitair gebruikt, bijvoorbeeld voor het fokken
van herten en damherten.
Contact:

Staatskasteel Nové Hrady
Komenského 33
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 135
www.hrad-novehrady.cz
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Staatskasteel Rožmberk

In de meanders van de Moldau denken roeiers vaak dat ze twee
verschillende kastelen op een rots boven de rivier zien. Aan
het oudere Benedenkasteel gebouwd in de eerste helft van
de 13e eeuw door de familie Vítkovec, werd het Bovenkasteel
toegevoegd aan het begin van de 13e en 14e eeuw, waarvan
alleen de Jakobínka-verdedigingstoren het heeft overleefd na
de brand in 1522. Het oorspronkelijk gotische kasteel onderging
renaissancistische reconstructies tijdens de laatste Rosenbergs,
die in de geest van het maniërisme werden gevolgd door de
laatste afstammeling van de Rose familie, Jan Zrinský van Seryn.
In 1620 werd het kasteel verworven door keizerlijk generaal
Karel Bonaventura Buquoy. Onder romantische invloeden liet
graaf Jiří Jan Jindřich Buquoy in het midden van de 19e eeuw een
familiemuseum bouwen in het interieur van het kasteel, dat
doet denken aan de ridderschapsglorie van de familie. Tot op de
dag van vandaag kunnen bezoekers van de eerste rondleiding
onder meer kopieën van portretten van beroemde kruisvaarder
strijders, een collectie oudheden en wapens bewonderen.
Volgens historische inventarisaties zijn de privékamers van Jiří Jan
en zijn gezin nieuw ingericht op de tweede verdieping van het
kasteel, die het hele jaar door toegankelijk zijn. Onderdeel van
de rondleidingen is een beklimming naar de zogenaamde Engelse
toren, vanwaar er een uitzonderlijk uitzicht is op de meanderende
loop van de Moldau en de uitlopers van de Šumava.

Interessant feit:

Tot op de dag van vandaag doet de toren Jakobínka denken aan
het bovenste kasteel uit de 13e eeuw. Sinds september 2013 is de
toren gerestaureerd met middeleeuwse bouwtechnologieën met
behulp van een functionele replica van een middeleeuwse kraan.
Rondom de toren werd een speciale steiger gebouwd van met de
hand bewerkt hout uit het lokaal bos. De herstelde toren werd
in het voorjaar van 2020 na meer dan honderd jaar opengesteld
voor het publiek.
Contact:

Rožmberk staatskasteel
382 18 Rožmberk nad Vltavou
+420 380 748 838
www.hrad-rozmberk.cz
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Kasteel van Strakonice

Het kasteel werd gesticht in de jaren 1220-1235 door de
adelijke familie Bavor, daar waar de rivieren Otava en Volyňka
samenvloeien. In 1243 schonk Bavor I de oostelijke helft van
het kasteel aan de Orde van Sint-Jan, die hier een commanderij
vestigde. De Orde van de Johannieten, tegenwoordig beter
bekend als de „Orde van de Ridders van Malta“, verwierf het
hele kasteel aan het begin van de 15e eeuw. Het oudste deel van
het kasteel, de kerk van St. Prokop en de Rumpál-toren dragen
gotische emblemen. De renaissance markeerde de bouw van de
Jelenka-toren en de gevel van het oostelijke deel van het kasteel
werd aangepast in classicistische stijl. Sinds 1958 is het kasteel
beschermd als cultureel monument van Tsjechië. Het Museum van
Centraal Pootaví met zijn exposities over de regio Strakonice is
hier gevestigd. Eén van de oudste bewaard gebleven delen van
het kasteel is de kapittelzaal met een kloostergang. De zwarte
keuken is ook toegankelijk voor bezoekers. Het gemeentelijk
informatiecentrum van Strakonice bevindt zich in het kasteel.
Historische zalen worden gebruikt voor tentoonstellingen,
lezingen en culturele evenementen. In het zuidwestelijke deel van
de slotgracht werd voor het vermaak van kleine bezoekers een
kleine kasteelsafari opgezet, waar dwerggeiten, schapen, pony‘s
en andere dieren huppelen.

Interessant feit:

Het beroemde internationale doedelzakfestival vindt elk even jaar
in augustus plaats op het terrein van kasteel Strakonice.
Contact:

Gemeentelijk informatiecentrum van Strakonice
Zámek 1
386 01 Strakonice
+420 380 422 608
www.hradstrakonice.cz
www.muzeum-st.cz
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Kasteel Zvíkov

Oorspronkelijk een koninklijk kasteel, dat boven het
wateroppervlak van de Orlík-dam uitsteekt, wordt vaak de Koning
van de Tsjechische kastelen genoemd en het wordt terecht
gerekend tot de juwelen van de Tsjechische vroeg gotische
architectuur. De eerste schriftelijke vermelding dateert uit 1234,
maar het is waarschijnlijk iets eerder gebouwd. De Tsjechische
koningen kozen het als een plaats van rust en bescherming van
Tsjechische kroningsjuwelen. Het binnenste koninklijk paleis, met
een ongebruikelijke vijfhoekige binnenplaats met arcades op
de begane grond en eerste verdieping en rijke versiering van de
koninklijke kamers en arcades, werd omgeven door een systeem
van beschermende muren en poorten. Na het uitsterven van de
familie Premysliden werd het kasteel verpand. Het bevond zich
in het bezit van de machtige familie Rosenberg, maar bloeide
pas op toen de Švamberks het in handen kregen, toen werd
het kasteel herbouwd en rijkelijk beschilderd. De Eggenbergs
en later de Schwarzenbergs gebruikten het kasteel alleen als
centrum voor het beheer van het landgoed. Het kasteel raakte
daardoor in verval en een deel ervan stortte in. Tijdens de gratis
rondleiding kan de bezoeker door de kelders en de verdieping van
het koninklijk paleis lopen, de laatgotische geschilderde kapel
met het altaar van meester Zvíkovský bewonderen en vanaf de
toren de samenvloeiing van de rivieren Vltava en Otava onder het
kasteel bewonderen.

Interessant feit:

Het oudste bewaard gebleven gebouw in het kasteelcomplex
is de Knoltoren, die dateert uit ongeveer 1230. Het heeft een
vierkante plattegrond, is 20 m hoog en de dikte van de muren is
3,5 m. De karakteristieke vorm wordt gecreëerd door 44 lagen
ruw bewerkte blokken.
Contact:

Zvíkov staatskasteel
397 01 Písek
+420 382 285 676
www.hrad-zvikov.cz
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Oude stadhuis Tábor

Het Oude stadhuis in Tábor is één van de belangrijkste
laatgotische monumenten in Tsjechische steden. Het nationaal
cultuurmonument met een onmiskenbare vierkante pseudogotische toren is één van de dominanten van de stad Tábor.
In het stadhuis vind je de tweede grootste gotische zaal van
Tsjechië met een netgewelf. De esthetische indruk van de grote
ruimte van de zaal wordt onderstreept door kleine sculpturen
die de consoles en grendels van het gewelf sieren. Volgens
de traditie worden er op één van de bouten twee mannelijke
hoofden getoond van Jan Žižka en Prokop Holý, de beroemdste
gouverneurs van de Tábor-veldtroepen. Het embleem van de stad,
dat in de zaal is geplaatst, is gemaakt op basis van het stadszegel
dat in 1437 aan Tábor werd toegekend door de keizer en de
Tsjechische koning Sigismund van Luxemburg. In de omlijsting
van het embleem vinden we ook een sculptuur van Jan Hus, één
van de eerste afbeeldingen van de beroemde kerkhervormer.
De architect van de zaal en het stadhuis is de bouwer Wendel
Roskopf. In de tweede helft van de 17e eeuw werd het stadhuis
verbouwd in barokstijl. In 1878 besloot de architect Josef Niklas
om haar gotische uiterlijk terug te laten komen. Tegenwoordig
vind je in het stadhuis het Hussite Museum met de Hussite
tentoonstelling. Er is ook een ingang naar de ondergrondse
gangen van Tábor.

Interessant feit:

Op de toren van het stadhuis zie je een lokale zeldzaamheid:
de astronomische klok van Tábor met 24 cijfers en een enkele
uurwijzer.
Contact:

Husitské muzeum
Žižkovo náměstí 1
390 01 Tábor
+420 381 254 286
www.husitskemuzeum.cz
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Cisterciënzer klooster in Vyšší Brod

De cisterciënzerabdij van Onze-Lieve-Vrouw in Vyšší Brod
is momenteel het enige functionerende cisterciënzer
mannenklooster in Tsjechië. Het is één van de belangrijkste
culturele monumenten van Zuid-Bohemen. Het beroemde
Šumava-klooster werd in 1259 gesticht door Vok van Rosenberg.
Volgens de legende gebeurde dit uit dankbaarheid na de
wonderbaarlijke redding van de edelman uit de turbulente
wateren van de rivier Moldau, toen hij als drenkeling zich tot
de Maagd Maria wendde voor hulp. De abdij is een schatkamer
met vele kostbaarheden. Eén van hen is één van de belangrijkste
edelstenen van de goudsmidkunst - het 70 cm hoge Záviškruis van puur goud, bezaaid met edelstenen en parels van de
hoogste kwaliteit. Er wordt beweerd, dat het relikwie van het
kruis waaraan Jezus Christus stierf, in dit kruis is geplaatst. Het
Záviš-kruis is één van de drie meest waardevolle juwelen in
Tsjechië (de andere zijn de Tsjechische kroningsjuwelen met
de St.Wenceslas-kroon en het reliekschrijn van St. Maura). Een
andere grote zeldzaamheid is het bekende beeld van de Heilige
Maagd Maria, bekend als de “Vyšebrodská madona“, wat kracht
geeft aan elk gebed. Vermeldingswaardig is ook de plaatselijke
bibliotheek met meer dan 70 duizend boeken, de derde grootste
kloosterbibliotheek in Tsjechië. Zijn rococo speelsheid zal elke
bezoeker betoveren.

Interessant feit:

Onder het koor van de kloosterkerk van de Tenhemelopneming
van de Maagd Maria bevindt zich de belangrijkste tombe van
de familie Rosenberg. Bijna 40 familieleden rusten hier. Volgens
de legende liggen hier de heersers van Rosenberg begraven op
gouden tronen. Onderzoek dat in de moderne tijd met behulp
van een sonde werd uitgevoerd, weerlegde dit echter en leverde
verrassende resultaten op voor de multimediale expositie in het
klooster.
Contact:

Cisterciënzer abdij Vyšší Brod
Klášter 137
382 73 Vyšší Brod
+420 380 746 674
www.klastervyssibrod.cz
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Borovany klooster in Borovany
nabij České Budějovice

Het Augustijner klooster werd in 1455 gesticht door Peter uit
Lindy. Een kleine kloostertuin is omgeven door een laatgotische
kloostergang met een netgewelf. De toren aan de noordzijde van
de kerk vormt na de wederopbouw in 1729 een karakteristiek
kenmerk van de stad. In de 18e eeuw werd onder de provoost
Augustin Dubenský een kloosterprelatuur gebouwd, ook wel
een „kasteel“ genoemd. Na de opheffing van het klooster door
Jozef II in 1785 kochten de Schwarzenbergs het kloosterbezit,
en daarom bevindt hun familiewapen zich boven de ingang
van het kasteel. In 1939 verkochten ze het kasteel echter aan
de stad, die hier een school vestigde. Het kasteel, dat sinds de
algemene verbouwing in 2010 open is voor het publiek, biedt
twee rondleidingen en elk tweede weekend van juli is het ook de
locatie van het traditioneel Bosbespluk festijn in Borovany.

Interessant feit:

In de kloostergang van het klooster bevindt zich tegenwoordig
een lapidarium van barokke standbeelden, waaronder de originele
Mariankolom uit České Budějovice. Op de eerste verdieping is een
kloostermuseum gevestigd, waar ook de originele standbeelden
van de Romaanse Passietocht staan.
Contact:

Borovany klooster
Žižkovo nám. 1
373 12 Borovany
+420 387 001 356
www.borovansko.cz
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Dominicaans klooster in České Budějovice

Het Dominicaanse klooster met de Kerk van het Offer van Maagd
Maria is het oudste monument in České Budějovice. Het werd
tegelijkertijd met de stad gesticht in 1265 en werd onderdeel
van de vestingwerken van de stad. Binnen in het klooster is
een paradijs werf, die aan alle kanten wordt omringd door een
gotische kloostergang met ribgewelven. Bij de wederopbouw
in de eerste helft van de 18e eeuw werd een barokke vloer
toegevoegd, de begane grond bleef gotisch. De 51 m hoge
toren van het klooster met een elegante rococo-koepel vormt
vanuit het westen een belangrijk punt van het stadpanorama. Het
beeld van de Maagd Maria van Budweis wordt sinds het begin
van de 15e eeuw bewaard in de kloosterkerk. Hoewel de kerk
verschillende keren is afgebrand, heeft het tot op de dag van
vandaag zijn oorspronkelijke vroeg gotische uiterlijk behouden.

Interessant feit:

De meest waardevolle muurschildering van dit gebouw bevindt
zich in de Kruisgang en is een schilderij van de Maagd Maria de
Beschermer, de patrones van České Budějovice, die realistische
figuren van keizer Karel IV onder een geopende mantel en zijn
zoon Wenceslas IV voorstelt.
Contact:

Dominicaanse klooster
Piaristické nám.
370 01 České Budějovice
+420 380 420 311
www.budejce.cz
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Klooster van Goddelijke Barmhartigheid
in Nové Hrady

Het Klooster van Goddelijke Barmhartigheid in Nové Hrady werd
gebouwd naast de kerk van St. Peter en Paul op initiatief van de
plaatselijke aristocratische familie Buquoy. In 1677 bracht graaf
Ferdinand Buquoy monniken van de Servietenorde naar Nové
Hrady, en het jaar daarop werd begonnen met de bouw van een
vroegbarok klooster, dat in 1685 werd voltooid. Het klooster heeft
zijn functie vervuld tot 1945. Na de Tweede Wereldoorlog werden
12 monniken gedeporteerd en werd het klooster de residentie van
de grenswacht. Ze verwoestten het klooster ernstig en uiteindelijk
vertrokken ze zelf, omdat het gebouw hen niet meer aanstond.
Tot 1991 raakte het gebouw in verval. De restauratie van het
klooster in de jaren negentig is verbonden met pater Bonfilius.
Zijn activiteiten leidden niet alleen tot de restauratie van het
kloostergebouw, maar ook tot de terugkeer van spirituele waarden,
die hij vertegenwoordigde. Na de dood van pater Bonfilius in 2005
werd de mariale traditie van het Novohrad-klooster voortgezet
door de gemeenschap van pauselijk recht „Familie van de Maagd
Maria“. Het kloostergebouw is nog steeds geopend voor iedereen
van goede wil en wordt het „ontmoetingshuis“ genoemd.

Interessant feit:

Het Klooster van Goddelijke Barmhartigheid maakt deel uit van
de monumentenzone van de stad met verschillende belangrijke
gebouwen, die open zijn voor het publiek. In de directe omgeving
van het klooster bevindt zich het Novohrad Museum. Het
museum biedt bezoekers een historisch overzicht dat stilstaat bij
belangrijke evenementen en persoonlijkheden die hen hebben
gevormd. Door een uniek schaalmodel van het het Novohradskégebergte, met een schaal van 1:12 500 heeft de bezoeker een
goed en mooi overzicht van het landschap van meer dan 500 km2.
Contact:

Nové Hrady Cultureel en informatiecentrum
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 195
www.kicnovehrady.cz
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Minorietenklooster en klooster van de
Arme Clarissen met de kerk van het Corpus
Christi en de Maagd Maria in Český Krumlov

Het voormalige Minorietenklooster met de Kerk van
Corpus Christi en de Maagd Maria in Český Krumlov is een
uniek historisch complex van in totaal drie kloosters: het
Minorietenklooster, het Clarissenklooster en het Bekyňklooster.
De kloosters werden rond het midden van de 14e eeuw gesticht
door Catharina van Rosenberg. Het gebied van kloosters met een
kerk staat in het deel van Latrán, ten oosten van het kasteel. Het
huidige uiterlijk van de kloosters is gebaseerd op verschillende
belangrijke bouwfasen, waaronder de oprichting van het klooster
in de 14e eeuw, de laatgotische aanpassing tussen 1490-1500
(een unieke reeks laatgotische spanten is bewaard gebleven uit
deze periode) en Barokke reconstructie in de 17e en 18e eeuw,
waardoor het complex zijn huidige uiterlijk kreeg. In de moderne
geschiedenis hebben kloosters verschillende doelen gediend,
zoals een militaire school of huisvesting voor ambtenaren van het
landgoed. Later werden het pakhuizen en sociale appartementen.
Na een uitgebreide reconstructie in 2014–2015 werd een modern
cultureel en educatief centrum opgericht in de voormalige
kloostergebouwen, met permanente tentoonstellingen Leven
en kunst in Krumlov-kloosters en een interactieve expositie van
menselijke vaardigheden.

Interessant feit:

De attracties zijn onder andere ambachtelijke werkplaatsen, waar
bezoekers kunnen proberen hun eigen product te maken bij een
smid, boekdrukkerij of glaswerkplaats.
Contact:

Český Krumlov Kloosters
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov
+420 380 722 001
www.klasteryck.cz
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Franciscaner klooster met de kerk
van St. Kateřina in Jindřichův Hradec

Het Franciscaner klooster met de kerk van St. Kateřina werd
gebouwd in de jaren 1478–1491. In 1619, tijdens de Boheemse
opstand, is de kerk met het klooster afgebrand. De inwijding
van de herstelde kerk vond plaats in 1625 in aanwezigheid van
aartsbisschop Arnošt Vojtěch Harrach van Praag. De Kerk van St.
Kateřina is een laatgotisch gebouw met één schip, de pastorie is
aanzienlijk lager en smaller dan het schip. Aan de zuidkant van
het schip werden twee vroegbarokke kapellen van het Rondel
type toegevoegd - de kapel van St. Antonín Paduánský en de
kapel van St. Porcinkule. Het klooster zelf is een gebouw met vier
vleugels rond de kloostertuin ten noorden van de kerk. Aan de
overkant van de straat, tegenover het klooster, was het verbonden
met de kerk door een overdekte gang in de arcades van de
„kloostertjes“, die dienst deden als weduwenverblijf en ziekenhuis
voor de melaatsen. Na een uitgebreide verbouwing is het de zetel
van de rechtbank geworden. .

Interessant feit:

De kapel van St. Porcinkule is nog steeds verbonden met de
beroemde Bedevaartmarkt Porcinkule in Jindřichův Hradec, die
plaatsvindt op de eerste zondag van augustus.
Contact:

Informatiecentrum van de stad Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
www.infocentrum.jh.cz
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Kerk van Onze Lieve Vrouwe Koningin en
St. Jiljí en het Augustijner klooster in Třeboň

De Decaan‘s kerk wordt parochie genoemd vanaf het jaar 1280.
Na de oprichting van het Augustijnenklooster in 1367 werd de
kerk herbouwd in gotische stijl. In die tijd heeft waarschijnlijk
de belangrijkste schilder van gotische paneelschilderkunst in
Bohemen, de Meester van het Třeboň-altaar, hier zijn unieke werk
nagelaten. De bewaarde platen van het altaar van Třeboň maken
momenteel deel uit van de collecties van de Nationale Galerie
in Praag. De wereldberoemde Třeboň Madonna van rond 1400 is
bewaard gebleven in de gotische kerk, met een indeling met twee
schepen. Het klooster, dat aan de noordkant met de kerk grenst, is
bewaard gebleven met bijna intacte fresco‘s en een kloostertuin
in de binnenplaats met een put.

Interessant feit:

In 1723 brak er brand uit in Třeboň, die bijna de hele stad
verwoestte en ook de kerk beschadigde. Het gewelf in de
pastorie stortte in en de brand verwoestte het interieur van de
kerk. De fresco’s en het standbeeld van de Madonna van Třeboň
overleefden de brand. Het nieuwe interieurontwerp na de brand
werd toevertrouwd aan de Weense kunstenaars P. Koeck (pastorie
met het hoofdaltaar) en JN Rottmayer (de ruimte van de kerk).
Contact:

Toeristisch informatiecentrum
Masarykovo náměstí 1
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz
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Zlatá Koruna klooster

Het gebied van het voormalige cisterciënzer klooster, gesticht
door koning Přemysl Otakar II op een rotsachtig voorgebergte
in de diepe Moldau-vallei in 1263, is één van de best
bewaarde gotische kloosters in Bohemen. De unieke kapel
van de beschermengelen, de kapittelzaal en het kloostergang
vertegenwoordigen de kunst van cisterciënzerarchitectuur in
de vroege en hoge gotiek. De hoofdrondleiding voert bezoekers
door kleine en grote kloosters en eindigt in de kloosterkerk
van de Hemelvaart van de Maagd Maria, de grootste kerk in
Zuid-Bohemen. De rondleiding toont het alledaagse leven van
de orde, het uiterlijk van kloosterbibliotheken, kantoren en een
gemeenschappelijke eetzaal (refter). Een tweede rondleiding
presenteert op een moderne en interactieve manier de
ontwikkeling van de literatuur in Zuid-Bohemen en de literaire
banden tussen het Tsjechische, Duitse en Latijnse onderwijs.

Interessant feit:

Sinds 2013 is voor het eerst in de geschiedenis de gerestaureerde
gotische abdijkapel St. Jiří, die oorspronkelijk persoonlijk werd
gebruikt door de hoofdvertegenwoordiger van het klooster,
toegankelijk gemaakt voor publiek.
Contact:

Zlatá Koruna klooster
Zlatá Koruna čp. 1
382 02 Zlatá Koruna
+420 380 743 126
www.klaster-zlatakoruna.cz
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Minorietenklooster in Bechyně

Het Minorietenklooster in Bechyně met de Kerk van MariaTenhemelopneming ligt in het stadscentrum op een rots op
de rechteroever van de rivier Lužnice. Het werd gesticht in
de tweede helft van de 13e eeuw, maar werd bijna verwoest
tijdens de Hussietenoorlogen. Het gerestaureerde klooster en
zijn huidige architectonische vorm dateren uit het begin van de
15e en 16e eeuw. De kloostergebouwen zijn een mooi voorbeeld
van veeleisende laatgotiek, de gewelven van de kerk en het
klooster vormen de grootste set keldergewelven in Bohemen.
De laatgotische kerk van de Maria-Tenhemelopneming maakt
onderdeel uit van het klooster. Het is tweebeukig met een
keldergewelf. De pastorie is versierd met een netribgewelf. De
centrale barokke kapel aan de zuidkant van het schip dateert uit
1725. De kerk heeft waardevolle 18e-eeuwse meubels met veel
renaissancistische grafstenen.

Interessant feit:
Na de Dertigjarige Oorlog werd het klooster een belangrijk
bedevaartsoord. Drie „wonderbaarlijke“ barokke beelden die
werden bewaard na de plundering van het klooster aan het begin
van de oorlog, werden aanbeden. De beelden zijn nog steeds te
zien in het klooster.
Contact:

Gemeentelijk informatiecentrum van Bechyně consecratie
náměstí T. G. Masaryka 5
391 65 Bechyně
+420 381 213 822
www.visitbechyne.cz
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Premonstratenzer klooster in Milevsko

Het Milevsko klooster, het oudste in Zuid-Bohemen, werd
in 1187 gesticht door groothertog George van Milevsko,
de voorbereidingen begonnen zelfs drie jaar eerder. De
oorspronkelijke romaanse vorm uit het einde van de 12e eeuw is
tot op de dag van vandaag grotendeels bewaard gebleven. In de
tweede helft van de 13e eeuw vonden de eerste bouwaanpassingen
plaats in gotische stijl. Het klooster kreeg een gedeeltelijk
versterkt karakter en dankzij de Latijnse school werd het een
belangrijk centrum van cultuur en onderwijs in Zuid-Bohemen.
Tijdens de Hussietenoorlogen is het klooster afgebrand en
geplunderd. Een nieuwe uitbreiding van het klooster kwam tot
stand door de Dertigjarige Oorlog, toen de premonstratenzer
monniken de beheerders werden. In de 17e en 18e eeuw werd het
klooster verbouwd in barokstijl. Het decanaat, de Latijnse school,
het klooster en de kloosterkerk kregen een nieuw uiterlijk. De
consecratie werd ook veranderd in de Visitatie van de Maagd Maria.
Tijdens de hervormingen van Joseph II werd de abdij van Milevia
opgeheven. Het eigendom van het klooster bleef echter in handen
van de Strahovs. De Kerk van de Visitatie van de Maagd Maria
werd een parochiekerk, die in 1805 werd omgevormd tot een
decanaat. De kloostergebouwen werden in de Eerste Wereldoorlog
gebruikt als ziekenboeg en in 1950 werden ze overgenomen door
een groot landgoed. De gebouwen dienden ook als stadsarchief,
het districtsmuseum en in 1989 werd het klooster teruggegeven
aan de Strahov Premonstratenzer Orde. Ze vestigden hier een
noviciaat en een religieus huis. Je kunt de historische ruimtes van
de voormalige prelatuur bezichtigen, als ook museumexposities,
een tuin in de binnenplaats met onderdelen van de kloostergang en
een park. Er zijn twee rondleidingen voor bezoekers: Het leven van
de Premonstratenzer Broeders en de Sacrale monumenten.

Interessant feit:

Op één plek kun je romaanse architectonische juweeltjes,
majestueuze gotiek of pompeuze barok bewonderen.
Contact:

Milevsko klooster van de premonstratenzer broers
U Bažantnice 556
399 01 Milevsko
+420 736 209 344
www.klastermilevsko.cz
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Bedevaartskerk de Naam van de Maagd
Maria en Marian bedevaartsoord
Lomec - Lomeček

Lomec is één van de bekendste bedevaartsoorden in ZuidBohemen. De bedevaartskerk van de Naam van de Maagd Maria
behoort tot de belangrijke werken van de hoogbarok in CentraalEuropa. De kerk werd tussen 1692 en 1702 gebouwd door graaf
Buquoy als een bewaarplaats van het wonderbaarlijke beeld van
de Maagd Maria met Jezus. Het belangrijkste kenmerk van de kerk
is een uniek centraal altaar met rijk houtsnijwerk, dat op schaal
een imitatie is van het pauselijke altaar van Bernini uit de kerk
van St. Peter in Rome. Nabij de kerk bevindt zich een voormalig
jachthuis, dat later een pastorie werd en in 1971 vestigde zich hier
de congregatie van de Grijze Zusters van de derde Orde van St.
Francis. Het bedevaartsoord wordt gecomplementeerd met een
klokkentoren, een buitenaltaar, een meditatietuin van de Maagd
Maria, de kruiswegstaties en een nabijgelegen begraafplaats.

Interessant feit:

De schrijver Julius Zeyer bezocht Lomec vaak tijdens zijn verblijf
in Vodňany. U kunt dezelfde route nemen als Zeyer deed, van
Vodňany naar Lomec.
Contact:

Rooms-katholieke parochie
Lomec 52
389 01 Vodňany
+420 608 854 937
www.lomec.cz
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Bedevaartskerk van de Hemelvaart
van de Maagd Maria in Klokot

Aan de rand van Tábor, op een heuvel boven de bocht van
de rivier Lužnice, staat het indrukwekkende gebouw van de
bedevaartskerk in Klokot. Het huidige barokke bedevaartsoord
met de Kerk van de Hemelvaart van Maagd Maria werd gesticht
rond 1700 en staat op de plaats van een oudere kerk uit het
begin van de 13e eeuw. De kerk zelf, waarvan het ontwerp
waarschijnlijk was gemaakt naar het werk van één van de
meest getalenteerde architecten van zijn tijd, Jan Santini, werd
voltooid in 1714. Geleidelijk werden kloosters en kapellen aan
de kerk toegevoegd, totdat er een buitengewoon indrukwekkend
gebouwencomplex ontstond met een plattegrond in de vorm van
ongeveer een dubbelkruis. De bedevaartskerk dient nog steeds
haar oorspronkelijke doel. Vanaf het begin is de plaats verbonden
met bedevaarten naar de Maagd Maria, de belangrijkste
bedevaart vindt altijd plaats op de zaterdag, volgend op het Feest
van de Hemelvaart van de Maagd Maria (15 augustus). In 1816
werd naast het bedevaartsoord een school gebouwd, het huidige
Emmaus-parochiehuis. Vlakbij de kerk staat de kapel U Dobré
Vody, waar volgens de legende de Maagd Maria aan kinderen
verscheen.

Interessant feit:

Voor de kerk is er een linde steeg met de kruiswegstaties, die in
1836 werd aangelegd. Vanuit het historisch centrum van Tábor
kun je hier via een makkelijke wandeling komen.
Contact:

Rooms-katholieke parochie Tábor-Klokoty
Staroklokotská 1
390 03 Tábor
+420 381 232 584
www.klokoty.cz
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Kerk van de Geboorte van de Maagd Maria in Písek

De parochiekerk in Písek is één van de best bewaarde
architectonische monumenten van de vroeggotische stijl in
Bohemen. Het behoort tot de werken van de grote smelterij
Písek-Zvíkov, die ook deelnam aan tal van andere bouwactiviteiten
van koning Přemysl Otakar II. De bouw van de kerk begon in
de eerste helft van de 13e eeuw, in de vorm van een klassieke
basiliek met drie schepen. In de jaren 1741–1743, tijdens de
barokke voltooiing, werd de kapel van St. Jan Nepomucký naar
het zuidelijke schip toegevoegd. De belangrijkste ingreep in de
bewaard gebleven vroeggotische architectuur van de kerk was de
bouw van een monumentale 74 m hoge klokkentoren die aan het
einde van de 15e eeuw in de zuidwestelijke hoek van de kerk werd
toegevoegd en na voltooiing een echt herkenningspunt van de
stad werd. Binnen in de kerk zijn er laatromaanse en vroeggotische
muurschilderingen op de pilaren zichtbaar.

Interessant feit:

Om economische redenen heeft de kerkklok omgekeerde wijzers de kleine toont minuten en de grote toont hele uren. Naar verluidt
was het zo dat mensen eerder uren vanuit het veld konden zien. Uren
waren belangrijk, onze voorouders hadden niet veel aan minuten.
Contact:

Rooms-katholieke parochie Písek
Bakaláře 43/6
397 01 Písek
+420 736 766 782
www.farnostpisek.cz

39

MONUMENTEN in Zuid-Bohemen
35

Kerk van St. Jakub Větší in Prachatice

De kerk werd gesticht in de 14e eeuw en kreeg haar huidige vorm
tijdens de wederopbouw aan het begin van de 16e eeuw, toen ze
werd uitgebreid tot een driebeukig schip. Tevens kreeg de kerk
een nieuw gewelf en spant en de 53m hoge zuidelijke toren werd
voltooid. Het embleem van de Vijfbladerige Roos, die toebehoorde
aan de toenmalige eigenaren van Prachatice - de Rosenbergs, is
bewaard gebleven op een aantal plaatsen in het interieur. De kerk
kreeg zijn definitieve vorm in de 19e eeuw, toen de toren na een
brand in 1832 werd herbouwd tot een minaret. Het interieur van
de kerk bestaat uit prachtig metselwerk en houten gotische reliëfs,
die het vroegbarokke hoofdaltaar sieren. Het centrum bestaat uit
barokke beelden van de Maagd Maria, St. Dominica en St. Kateřina
Sienská door F. Rambler uit het begin van de 18e eeuw.

Interessant feit:

De uitkijktoren van de kerk is elk jaar van juni tot september te
bezichtigen. Via trappen met 157 treden klimt men naar de top
van de toren, waarvandaan men een adembenemend uitzicht
heeft vanaf een hoogte van 40 m in het centrum over het
beschermde natuurgebied Prachatice.
Contact:

Rooms-katholieke parochie Prachatice
Děkanská 31
383 01 Prachatice
+420 388 312 158
www.kisprachatice.cz
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Kerk van St. Prokop in Strakonice

De Decaan‘s kerk van St. Prokop is één van de belangrijkste
monumenten in Strakonice. Het staat in het gebied van het kasteel
Strakonice, daar waar de rivieren Otava en Volyňka samenvloeien.
De kerk werd gesticht door de aristocratische familie Bavor uit
Strakonice, waarschijnlijk aan het begin van de 13e eeuw. De kerk
werd oorspronkelijk gewijd aan St. Adalbert, en wordt sinds de 14e
eeuw St. Prokop genoemd. De oorspronkelijke kerk werd gebouwd
in romaanse stijl, later gevolgd door een barokke reconstructie, we
kunnen ook elementen van de rococo opmerken. De 40 m hoge
kerktoren, die nog steeds een romaans karakter heeft, dateert van
rond 1243. Er is ook een gotische pastorie uit dezelfde periode.
Aan het begin van de 16e eeuw werden belangrijke wijzigingen
aan de kerk aangebracht. Het middenschip kreeg een laatgotisch
kruisgewelf met vijf traveeën met ingevoegde terracotta rozetten
boven de bar. Het barokke interieur van de kerk werd rond het
einde van de 18e eeuw voltooid.

Interessant feit:

De gotische kloostergang met unieke bakstenen ribben is
versierd met muurschilderingen uit het begin van de 14e eeuw.
Deze fresco‘s zijn de vroegste cyclus van muurschilderingen ten
noorden van de Alpen en beelden de leer van Christus uit.
Contact:

Rooms-katholieke parochie Strakonice
Bavorova 30
386 01 Strakonice
+420 380 429 797
www.farnost-strakonice.cz
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Stožecká-kapel in Stožec

De kapel van de Maagd Maria of de Stožecká-kapel is een
voorbeeld van volksgravure. De originele houten kapel werd
in 1791 gebouwd door de smid J. Klauser, die het herstel van
zijn gezichtsvermogen te danken had aan het water uit de
plaatselijke bron. De kapel werd in 1804 herbouwd en in de
jaren zestig van de 19e eeuw gecomplementeerd met een
houten uitbouw met houtsnijwerk. Enkele duizenden mensen
namen deel aan de regelmatige bedevaarten in augustus. Na de
Tweede Wereldoorlog raakte de kapel in verval. In 1988 werd de
Stožecká-kapel gerestaureerd door J. Kocourek uit Prachatice
en sinds 1989 worden hier opnieuw regelmatig bedevaarten
gehouden. Op de top van Stožecká skála (976 m boven
zeeniveau) boven de Stožecká-kapel vinden we een 5 m hoog
ijzeren kruis en de enige overblijfselen van een wachtkasteel, dat
vroeger de Gouden weg beschermde. Er is uitzicht op het dorp
Stožec of op de toppen van Třístoličník, Trojmezná en Plechý. De
toppen van de Alpen zijn goed te zien.

Interessant feit:

Aan de zuidkant van Stožecká skála ligt een natuurreservaat met
de oorspronkelijke vegetatie van esdoorns.
Contact:

Stadskantoor van Stožec
Stožec 25
384 44 Stožec
+420 731 286 047
www.stozec.cz
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Joodse synagoge in Český Krumlov

De synagoge in Český Krumlov werd in 1909 gebouwd door de
plaatselijke Joodse gemeenschap. Het was het eerste gebouw
in Oostenrijk-Hongarije, waar een constructie van gewapend
beton werd gebruikt. Architect Viktor Kafk ontwierp een
eenvoudig éénbeukig gebouw met een puntdak en een op afstand
dominerende achthoekige toren in de neoromaanse stijl met
duidelijke art nouveau-elementen. De synagoge werd tot 1938
gebruikt voor religieuze doeleinden, na de oorlog deed het dienst
als Tsjechoslowaakse Hussietenkerk en na 1969 als opslagplaats
voor de achtergrond van het barokke theater van het kasteel.
Na 1990 werd het teruggegeven aan de Joodse gemeenschap. In
2012 onderging de synagoge een complete renovatie en werd
opengesteld voor het publiek.

Interessant feit:

De synagoge onderging in 2012 een complete reconstructie en
is momenteel een locatie voor tentoonstellingen en culturele en
sociale evenementen.
Contact:

Synagoge van Český Krumlov
Za Soudem 282
381 01 Český Krumlov
+420 601 590 213
www.ckrumlov.cz/synagoga
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De Graftombe van de Schwarzenbergs in Třeboň

De tombe bevindt zich 1,5 km van het centrum van Třeboň aan
de zuidoostkant van de Svět-vijver. De bouw begon in 1784.
Het twee verdiepingen tellende gebouw in de vorm van een
regelmatige achthoek is gebouwd in een pseudo-gotische stijl
naar het model van het Italiaanse Campo Santo - de begraafplaats
van beroemde mannen. In de kapel, gewijd aan de Goddelijke
Verlosser staat een neogotisch altaar. De crypte van de graftombe
herbergt 26 doodskisten met de overblijfselen van leden van
de familie Schwarzenberg. De kapel ligt midden in een Engels
park met een oppervlakte van 17 ha, waar 2000 bomen groeien,
waaronder 40 zeldzame bomen.

Interessant feit:

De vloer van de crypte bevindt zich ongeveer 1,5 m onder het
oppervlak van de Svět-vijver. Toch is het droog en koud. Rondom
het graf is een luchtkanaal gebouwd van 2 m diep en 60 cm
breed, dat het water afvoert naar de nabijgelegen Opatovickývijver.
Contact:

Staatskasteel Třeboň
Zámek 115
379 01 Třeboň
+420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz
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Graftombe van de familie Buquoy in Nové Hrady

De graftombe van de familie Buquoy vormt een belangrijk
dominant kenmerk van de Novohrad-begraafplaats. Het werd
gebouwd volgens het project van Josef Schulz in de jaren
1902-1904 als een neogotische kapel met twee verdiepingen
en bestaat uit twee delen: een crypte op de begane grond en
een kapel op de eerste verdieping. Het meest onderscheidende
element van de buitendecoratie is een Marian-mozaïek
ontworpen door Max Švabinský en een stenen reliëf boven het
portaal op de begane grond met het grafelijk wapen en het
familiemotto „Dieu et mon Roi“ (God en mijn koning). Het graf
herbergt nog steeds acht doodskisten met de overblijfselen van
de Buquoys en hun familieleden, broers en zussen van de familie
Cappy. Andere leden van de familie Buquoy bleven ondergebracht
in het oorspronkelijke familiegraf, dat in de 17e eeuw door gravin
Marie Magdalena in de kerk in Novohrad werd gebouwd.

Interessant feit:

Het graf bevindt zich aan de rand van de Novohrad-begraafplaats,
waar ook enkele belangrijke persoonlijkheden uit de geschiedenis
van Novohrad zijn begraven. Naast belangrijke kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders van de Servietenorde, is in ieder
geval de Buquoy-archivaris en auteur van boeken over de
geschiedenis van de stad en het landgoed van Nové Hrady,
Anton Teichl het vermelden waard. De tombe is toegankelijk als
onderdeel van georganiseerde rondleidingen.
Contact:

Nové Hrady Cultureel en informatiecentrum
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 195
www.kicnovehrady.cz
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Herdenkingsbegraafplaats
in Albrechtice nad Vltavou

De van oorsprong romaanse kerk van St. Peter en Paul dateert
uit de 12e eeuw en is één van de belangrijkste in Zuid-Bohemen
dankzij de schilderkunstige versiering van het interieur, waar de
muren zijn bedekt met een monumentale compositie van het
Laatste Oordeel. De kerk is omgeven door een dorpskerkhof,
wat uniek is door de uniform gebouwde arcadekapellen met
grafstenen en schilderijen ter nagedachtenis aan de overledenen.
De bedenker van dit ontwerp was de plaatselijke priester Vít Cíza.
De kapellen dateren voornamelijk uit de jaren 1841 tot 1854 en
er zijn er vandaag de dag 85 in totaal. De schilderijen zijn onlangs
gerestaureerd.

Interessant feit:

Elke kapel op de begraafplaats bevat of bevatte een schilderij
van een heilige en daaronder een zedenkundig gedicht, dat een
bepaalde overledene of zijn roeping kenmerkte.
Contact:

Informatiecentrum Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou 79
398 16 Albrechtice nad Vltavou
+420 721 941 229
www.albrechticenadvltavou.cz
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Stenen brug in Písek

De stad Písek heeft de oudste nog bestaande stenen brug in
Bohemen. De brug werd vóór het einde van de 13e eeuw gebouwd
door de koninklijke ijzerfabriek Písek-Zvíkov. De brug heeft zeven
bogen en is 110 m lang en 6,5 m breed. De brug is versierd met
kopieën van barokke beelden en sculpturale groepen - St. Jan van
Nepomuk met engelen, St. Antonín Paduánský, St. Anna Samotřetí
en Golgotha. Door de eeuwen heen heeft de brug vaak te maken
gehad met grote overstromingen. Tijdens de laatste grote
overstroming in augustus 2002 steeg het rivierpeil met 8,5 m.

Interessant feit:

De brug is op het droge gebouwd. Pas na voltooiing werd de rivier
kunstmatig omgeleid naar een nieuwe rivierbedding, die onder de
brug doorging. Tijdens grote overstromingen keert de rivier terug
naar zijn oorspronkelijke loop, zoals ontdekt door hydrologen.
Contact:

Toeristisch informatiecentrum
Velké náměstí 113/1
Vnitřní Město
397 01 Písek 1
+420 387 999 999
www.pisek.eu
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De door paarden getrokken spoorweg
České Budějovice – Linz

De belangrijkste reden voor de oprichting van de door paarden
getrokken spoorlijn České Budějovice - Linz was het transport
van zout van de Oostenrijkse Zoutkamer naar Bohemen. De
bouw onder leiding van ingenieur František Antonín Gerstner
werd gestart in 1825. Het was de eerste door paarden getrokken
spoorlijn op het Europese continent. In 1832 begon het reguliere
goederenvervoer, daarna volgde het personenvervoer over de
lijn. Van lente tot herfst vertrokken passagierstreinen regelmatig
één keer per dag om 05.00 uur vanaf beide kopstations. Het team
met twee ingespannen paarden achter zich legde een reis van
129 km af in 14 uur. In de tweede helft van de 19e eeuw werd
het spoor herbouwd tot een conventionele spoorlijn en begon
het stoomvervoer in september 1872. Eén van de belangrijkste
bewaard gebleven monumenten van deze spoorweg op Tsjechisch
grondgebied is het wachthuis nr. 1 in de Mánesovastraat uit 1828,
waar momenteel het Paardenkoetsmuseum is gevestigd, één van
de kleinste musea in Tsjechië.

Interessant feit:

Op 15 december 1872 vertrok de laatste door paarden
getrokken trein vanaf het station Urfahr (Linz) naar station
Lest. Zo eindigde veertig jaar later de geschiedenis van het
grootste spoorwegproject van die tijd. Van de oorspronkelijke
53 wachthuizen zijn er tot op de dag van vandaag slechts 22
gebouwen bewaard gebleven. Van sommige zijn alleen ruïnes
overgebleven. De meeste van de overgebleven wachthuizen
zijn herbouwd, slechts enkele zijn in hun oorspronkelijke vorm
bewaard gebleven.
Contact:

Zuid-Boheems museum in České Budějovice
- Paardenkoetsmuseum
Mánesova 10
370 01 České Budějovice
+420 386 354 820
www.muzeumcb.cz
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Vijversysteem van Třeboň

In het oorspronkelijke moerassige landschap van de regio
Třeboň is de aanleg van vijvers in verband met de visteelt een
winstgevende manier van landbouw geworden. Aan het begin
van de 15e en 16e eeuw was het landgoed Třeboň in bezit van
Petr IV van Rosenberg, die de economische activiteiten op zijn
landgoed enorm ondersteunde, vooral de aanleg van vijvers.
Štěpánek Netolický, die bij hem in dienst was, was de eerste die
begon met de systematische aanleg van het Třeboň-vijversysteem
en daarmee begon het beroemdste deel van de geschiedenis
van de Třeboň-vijverteelt. Eén van zijn belangrijkste werken
is Zlatá stoka. Dit kunstmatige kanaal, ongeveer 45 km lang,
voorziet al eeuwenlang een groot deel van de vijvers in de regio
Třeboň van water uit de rivier Lužnice. In de tweede helft van
de 16e eeuw zorgde Jakub Krčín uit Jelčany en Sedlčany voor
de verdere ontwikkeling van de vijver visserij in dienst van de
Rosenbergs. Zijn belangrijkste werken zijn de aanleg van de
vijvers Rožmberk en Svět en de aanleg van een kunstmatig
kanaal Nová řeka. Tegenwoordig bestaan de lokale vijvers
uit 16 waterbeheersystemen die voornamelijk aflopen in de
stroomgebieden van de rivieren Lužnice en Nežárka.

Interessant feit:

De Rožmberk-vijver met zijn wateroppervlak van 489 ha is de
grootste vijver van Midden-Europa en aan de oppervlakte is het
mogelijk de kromming van de aardbol waar te nemen.
Contact:

Toeristisch informatiecentrum
Masarykovo náměstí 1
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz
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Het Schwarzenberg-kanaal

Het Schwarzenberg-kanaal verbindt Světlá, één van de zijrivieren
van de Koude Moldau, en de Oostenrijkse rivier Große Mühl,
een zijrivier van de Donau, en verbindt zo de Noord- en Zwarte
Zee. Het werd gebouwd op verzoek van prins Jan Nepomuk I van
Schwarzenberg onder leiding van Josef Rosenauer. De totale
lengte van het kanaal is 44 km, terwijl het nabij de nederzetting
Jelení door een tunnel loopt van ongeveer 400 m. De waterweg
maakte het mogelijk om hout te vervoeren van Šumava naar
Wenen, waarmee het gelukt is om de natuurlijke bronnen van
tot die tijd ontoegankelijke Šumava bossen te gebruiken. Het
kanaal werd van 1793 tot 1962, dus bijna 170 jaar lang, gebruikt
om hout te drijven en was in de vooroorlogse periode een grote
trots van de landgoederen van Schwarzenberg. In de jaren
1999–2001 voerde de administratie van het Nationaal Park en
het Beschermde Landschapsgebied van Šumava een uitgebreide
reconstructie uit van dit unieke werk.

Interessant feit:

Bezoek de expositie van het Schwarzenberg-kanaal - Jelení vrchy
Fort nr. 13, waar u informatie vindt over de geschiedenis van
het navigatiekanaal, de Šumava-bossen, de geschiedenis van de
Šumava-nederzetting en het drijven van hout. De tentoonstelling
is seizoensgebonden geopend.
Contact:

Ontmoeting met traditie op het Schwarzenbergkanaal
Ing. Hynek Hladík
+420 602 272 442
www.schw-kan.com
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Bušek‘s Hamersmidse

Bušek‘s Hamersmidse is een functioneel technisch monument,
één van drie van zijn soort in Tsjechië. Het werd opgericht in 1780
door de oorspronkelijke molen te herbouwen. De hamersmidse
wordt aangedreven door drie waterwielen, die de hamer, slijper en
blazers bij de haard starten. Een kunstmatig gebouwde aandrijving
met een overloopcascade wordt gebruikt om de wielen van water
te voorzien. U kunt de hele installatie met gunstige waterconditie
in werking zien in de beek Klenský. Op de tentoonstelling is ook
een unieke collectie gereedschappen te zien. Geconserveerde
hamers en tangen zijn objecten van grote historische waarde.
Bijvoorbeeld de „merrie“, een zogenaamde eikenhamer, die
met zijn gewicht van 300 kg kan smeden met een snelheid van
maximaal 150 slagen per minuut, is heel imponerend.

Interessant feit:

Het is mogelijk om een rondleiding door de hamersmidse
tentoonstelling te maken met een gids, wiens boeiende uitleg
vele geheimen zal onthullen over het harde werk dat smeden
in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw moesten doen. De
hamersmidse van Bušek is echter niet alleen een plek waar u
de vergane glorie van smid meesters uit de afgelopen eeuwen
kunt bewonderen. Tegenwoordig is het ook een plek waar in de
zomermaanden concerten, theatervoorstellingen en festiviteiten
worden gehouden, waar zelfs de smid meesters van tegenwoordig
kunnen optreden.
Contact:

Bušek‘s Hamersmidse
Trhové Sviny 332
374 01 Trhové Sviny
+420 702 013 139
www.buskuv-hamr.cz
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Smalspoorbanen van Jindřichův Hradec

Het startpunt van deze smalspoorbaan is de stad Jindřichův
Hradec, vanwaar er twee lijnen zijn: één naar het noorden naar
Obratan en de andere naar het zuiden naar Nová Bystřice. De
werking van deze lijn begon in 1897. Onderweg passeert de
trein het hart van Tsjechisch Canada. Vanuit het raam hebben
passagiers een prachtig uitzicht op de lokale ongerepte natuur.
Pittoreske treinstations en haltes, subtiel verborgen voor de
drukte van vandaag, in de stilte van het bos, onderstrepen de
romantiek van de reis. Eén van de mooiste is bijvoorbeeld de
stop in Kaproun. Er zijn ook regelmatig nostalgische ritten met
de stoomtrein voor bezoekers, waarvan sommige vaak worden
voorzien van een begeleidend programma. Ook het reguliere
personenvervoer rijdt het hele jaar op sporen met een breedte
van 760 mm. Geïnteresseerden in de geschiedenis van de lijn
kunnen het Regionaal Smalspoormuseum in Nová Bystřice
bezoeken.

Interessant feit:

Als u een groot spoorwegliefhebber bent, zult u zeker
geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid van recreatieve
accommodatie in appartementen in de onlangs gerenoveerde
gebouwen van de stations Střížovice, Hůrky, Kunžak-Lomy, Alber en
Nová Bystřice. Treinen rijden net zo vaak, zodat u hiervan tijdens
uw reizen gebruik kunt maken, zonder dat uw rust verstoord wordt.
Bovendien het voordeel: de trein stopt voor de deur.
Contact:

Jindřichův Hradec Lokale Spoorwegen, zoals
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 361 165
www.jhmd.cz
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Historische spoorlijn Tábor - Bechyně

De spoorlijn Tábor - Bechyně was de eerste geëlektrificeerde
spoorlijn op het grondgebied van het toenmalige OostenrijkHongarije. Het plan van de spoorverbinding van Tábor naar Bechyně
dateert uit het einde van de 19e eeuw. Tegelijkertijd voerde František
Křižík zijn experimenten uit met elektrische voortstuwing op het
spoor. De gezamenlijke inspanning van de Bechyně Spoorweg
Coöperatie en het Křižík bedrijf was succesvol. In het voorjaar van
1902 kreeg hij een vergunning voor de bouw en binnen een jaar
slaagde hij erin om de lijn aan te leggen. De openingsceremonie
van het verkeer op de 24 km lange lijn vond plaats op 21 juni 1903.
Vanaf het begin is de lijn uitsluitend ontworpen voor elektrische
bediening. Hierdoor konden lichtere voertuigen worden gebruikt en
werden grondwerken tot een minimum beperkt. De baangeleiding in
het landschap volgt het omringende landschap behalve de hellingen
van 40% en bochten met een zeer kleine radius. Daarom is ook
vandaag de dag de rit van Tábor naar Bechyně een interessante
ervaring. De enige originele grote kunstmatige structuur is de brug
over de rivier Lužnice in Tábor. Bij de brug vind je nog het gebouw
van de voormalige elektriciteitscentrale, die de spoorlijn van stroom
voorzag. Oorspronkelijk eindigde het spoor op de linkeroever van
de Lužnice in de huidige ruimte van het „oude treinstation“. In 1928
werd een nieuwe brug over de rivier Lužnice in gebruik genomen en
werd de lijn verlengd tot het huidige treinstation in de stad. Deze
brug in Bechyně, ook wel de Bechyně Regenboog genoemd, is ook
technisch uniek en een nationaal cultureel monument. De brug
werd gebouwd in 1926-1928. De constructie van gewapend beton
overbrugt bijna 60 m boven het niveau van de rivier Lužnice, is 190
m lang en de hoofdboog heeft een overbrugging van 90 m. De brug
is ook uitzonderlijk door zijn gecombineerde verkeer, behalve de
spoorweg leidt er ook een autoroute die de steden Tábor en Týn nad
Vltavou verbindt.

Interessant feit:

In de zomermaanden kun je in het weekend kiezen uit gewone
of speciale treinen, die tijdens de evenement Léto na Bechyňce
worden getrokken door historische voertuigen.
Contact:

Tsjechische Spoorwegen
Husovo náměstí
390 02 Tábor
+420 725 802 257
www.cd.cz/jihocesky-kraj/nostalgicke-vlaky
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De Lipnodam

De Lipnodam is een waterleidingbedrijf gebouwd op de rivier
Moldau in 1952–1959. Met een oppervlakte van 48,7 km2 heeft
het meer de grootste wateroppervlakte in Tsjechië, waardoor het
ook wel de Tsjechische of Zuid-Boheemse Zee wordt genoemd.
De lengte van het kunstmatig aangelegde meer is 42 km. Het
breedste is het stuwmeer bij Černá v Pošumaví, waar het tot 5 km
uitmondt. Aan de rechteroever strekt het zich uit tot de staatsgrens
met Oostenrijk. Er zijn in totaal drie permanente eilanden op het
stuwmeer. Het grootste eiland - Taiwan - heeft onder normale
omstandigheden een omtrek van 715 m en bevindt zich achter
de dam bij Černá v Pošumaví. Vlakbij ligt het tweede eiland met
een omtrek van ongeveer 140 m. Dichter bij de dam bij het dorp
Lipno nad Vltavou ligt Králičí eiland, dat sinds 2010 in de zomer
door konijnen en cavia‘s wordt bewoond. De omtrek onder
normale omstandigheden is 160 m. Het Lipnomeer is een populaire
toeristenbestemming, zowel in de zomer als in de winter.

Interessant feit:

Het 42 km lange Lipno-stuwmeer doorkruist het landschap van
Šumava. Er is geen weg door Lipno aangelegd (behalve twee
bruggen bij de zijrivier en de weg over de dam), dus worden de
wegen vervangen door seizoensgebonden veerboten. Er is ook
een regelmatige veerdienst op het meer.
Contact:

Lipno Informatiecentrum
Lipno nad Vltavou 87
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 736 053
www.lipno.info
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Het Orlík-meer

Het Orlík-meer heeft verschillende unieke kenmerken. Het is het
meest waterrijke meer van Tsjechië met de hoogste betonnen
dam en de tweede krachtigste waterkrachtcentrale in Tsjechië. De
dam zelf is onderhevig aan de zwaartekracht, omvangrijk en op
het beton waarvan de dam is gemaakt, rust een Tsjechoslowaaks
wereldwijd patent. De apparatuur die het beton produceerde,
was in de jaren vijftig de modernste ter wereld, inclusief digitale
weegschalen en een constructielaboratorium. Het is mogelijk om
het hele jaar door excursies naar de dam te maken.

Interessant feit:

De dam fungeert als een gigantische kraan en al het water dat
erin stroomt wordt volledig vastgehouden en vervolgens door de
energiecentrale geleid. Daarom is het noodzakelijk om rekening
te houden met grote schommelingen in het niveau bij Orlík.
Contact:

RoDePI, vrijwillige vereniging Orlík - dam
397 01 Písek
+420 737 506 950
www.cez.cz/infocentra
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De Stádlecký-brug

De brug over de rivier Lužnice staat sinds 1975 onder de stad
Stádlec en is de laatste overgebleven kettingbrug in Empire-stijl
in Tsjechië. Oorspronkelijk, in de jaren 1848–1960, overspande
het de Moldau nabij Podolsko. In 1959 werd de brug uitgeroepen
tot nationaal technisch monument als de Podolský-brug. In de
jaren 1960–1975 werd de brug ontmanteld en verplaatst naar de
huidige locatie aan de rivier Lužnice.

Interessant feit:

Na het vullen van de Orlík-dam zou de Stádlec-brug, die toen
al een cultureel monument was, tot zinken worden gebracht,
dus werd besloten om hem zorgvuldig te ontmantelen,
te documenteren en te plaatsen op een plek buiten de
overstroomde oever. Een aanbod om de brug te kopen kwam
in de jaren zestig uit het buitenland, maar werd afgewezen en
er werd besloten om de brug te verhuizen en later weer op te
bouwen. Uit verschillende mogelijke plaatsen werd een pittoreske
plaats gekozen aan de rivier Lužnice, op de weg tussen de dorpen
Stádlec en Dobřejice.
Contact:

TOULAVA, o. p. s.
Vančurova 1946
390 01 Tábor
+420 775 012 001
www.toulava.cz
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De Ždákov-brug

De bouw van de brug begon tegelijkertijd met de bouw van het
Orlík-meer in 1957. De bouw, met een kostenpost van 71 miljoen
Tsjechoslowaakse kronen werd in 1967 definitief voltooid.
Destijds werd de brug beschouwd als de grootste eenvoudige
dubbelwandige stalen boogbrug ter wereld. Hij staat momenteel
in de top twintig van de wereld en staat op de eerste plaats
in Tsjechië. Tot op de dag van vandaag is het ook de langste
boogbrug met een bovendek (zonder dissel). De brug onderging
een uitgebreide reconstructie en er is een prachtig uitzicht vanaf
het brugdek en de hellingen eromheen.

Interessant feit:

Er is een afwijkende akoestiek onder de brug, dus er is meestal
geen geluid als een vaartuig over het wateroppervlak voorbij
komt.
Contact:

Píseckem, s. r. o.
Karlova 36
397 01 Písek
+420 737 506 950
www.piseckem.cz

59

MONUMENTEN in Zuid-Bohemen
53

Gemeentelijke energiecentrale Písek

De gemeentelijke elektriciteitscentrale in Písek is de oudste nog
werkende waterkrachtcentrale in Tsjechië. De centrale werd
opgericht na een succesvolle demonstratie van verlichting in
het stadscentrum door František Křižík op 23 juni 1887. Písek
werd zo de eerste stad in Bohemen met permanente openbare
elektrische verlichting. De energiecentrale werd op 31 augustus
1888 in gebruik genomen in de gebouwen van de toenmalige
Podskalský-molen. Het gebouw, inclusief machines, is beschermd
als cultureel monument van Tsjechië.

Interessant feit:

In de energiecentrale zal je zien dat het in het begin niet
makkelijk was met de elektrische verlichting in Písek. Sommigen
zeiden: De Písek-elektriciteit licht niet op, hij knippert alleen.
Contact:

Gemeentelijke energiecentrale en museum
V Podskalí 2537
397 01 Písek
+420 382 217 034
www.piseckem.cz
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Provinciale stoeterij

De Provinciale stoeterij in Písek is een complex van unieke
gebouwen, gemaakt van grijs metselwerk. De stoeterij werd
gebouwd tijdens de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw. In
1902 werden hier de eerste fokhengsten geplaatst en sindsdien
is de geschiedenis van de paardenfokkerij in Písek ontstaan. De
stoeterij van Písek is één van de laatste drie staatsbedrijven die
zich bezighouden met de paardenfokkerij in Tsjechië. Sinds 2010
is het beschermd als nationaal cultureel monument. Excursies
naar het gebouw zijn mogelijk.

Interessant feit:

Het legendarische paard Ardo kwam ook uit de Písek-fokkerij.
Het paard stond model voor de beeldhouwer JV Myslbek toen
hij het monument van St. Wenceslas voor het Wenceslasplein in
Praag maakte. Een kopie van dit standbeeld is te vinden op de
monumentale binnenplaats van de stoeterij Písek.
Contact:

Zemský hřebčinec Písek, s. p. o.
U Hřebčince 479
397 01 Písek
+420 721 081 767
www.zemskyhrebcinecpisek.cz
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Watermolen Hoslovice

De uniek bewaard gebleven watermolen in Hoslovice is meer
dan 400 jaar oud. De unieke molen met gerepareerde antieke
apparatuur is een geschikte plek voor een demonstratie van
traditionele ambachtelijke productie. Er zijn veel evenementen
die het platteland tot leven brengen en tradities en gebruiken in
stand houden - zoals de bouw van de Meipaal, de Molenaarsdag,
Ambachtsdag, Oogstfeesten en meer. Bij evenementen wordt
brood gebakken in een molenoven. De molen bevat een
permanente etnografische tentoonstelling „Uit het leven van
de Šumava Podlesí“. De Hoslovice-watermolen is van april tot
oktober opengesteld voor het publiek en wordt beheerd door het
Museum van het midden-Pootaví Strakonice.

Interessant feit:

De omgeving van de historische watermolen is een populaire
locatie voor films en sprookjes. Zo werd hier het sprookje Drie
Broers van Zdeněk Svěrák gefilmd.
Contact:

Watermolen Hoslovice
Hoslovice 36
387 19 Čestice
+420 731 907 308
www.muzeum-st.cz
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