
www.jiznicechy.cz

Baroko

www.jiznicechy.cz





Jižní Čechy 

perla nepravidelného 

tvaru

Skromné kapličky rozeseté po kraji vyzývají 
k zastavení a zamyšlení. Velkolepé sakrální stavby 
tvoří dominanty citlivě zasazené jako perly do krajiny 
a zámecká sídla svou okázalostí, bohatstvím forem, 
dramatičností a energií fascinují návštěvníky dodnes. 
Barokní parky a zahrady lákají k procházkám 
a překvapují kontrasty, hrou světel a stínů. 
Mistrovské práce zručných štukatérů, malířské skvosty 
nástěnných maleb, krása kamenných sousoší, to vše 
a mnohem více čeká na vaše odhalení. Zastavte se 
v čase a objevte krásu baroka, které navždy změnilo 
tvář jihočeské krajiny.
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Barokní skvost 
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  1   Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově
Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje 
vyspělou barokní scénu. Divadlo s původním divadelním 
fondem, dochovaným jak v předmětných reáliích, tak 
i v bohaté archivní dokumentaci, je v tomto ohledu 
nepochybně světovým unikátem. S krumlovským barokním 
divadlem je srovnatelné pouze švédské královské divadlo 
v Drottningholmu u Stockholmu z roku 1766.

Kontakt:
Státní hrad a zámek Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
+420 380 704 721
www.zamek-ceskykrumlov.eu
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Významné 

barokní zámky
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  2   Zámek Čimelice
Zámek Čimelice byl postaven v roce 1730 stavitelem 
A. Canevallem pro K. Bissingena. Po požáru roku 1767 byl 
přistavován. V roce 1850 se stal majitelem K. Schwarzenberg. 
Za druhé světové války posloužil Němcům k internaci 
(domácímu vězení) knížete Karla VI. a jeho rodiny. Po roce 
1945 a odchodu rodiny Schwarzenbergů do zahraničí zůstal 
zámek několik let opuštěný. Od roku 1952 do svého zrušení 
v roce 1982 byl zámek působištěm Střední průmyslové školy 
fi lmové (studovala zde řada známých osobností, například 
Karel Šíp). Poté zde do roku 1997 fungovalo zvláštní 
odborné učiliště. K zámku patří zahrada a rozsáhlý soubor 
hospodářských budov. V těsném okolí se každé dva roky 
pořádá Výstava květin Čimelice.

Kontakt:
Zámek Čimelice
398 04 Čimelice
www.schwarzenberg.cz  
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  3   Zámek Červený Dvůr 
Schwarzenberský barokní zámecký komplex Červený Dvůr 
se nachází mezi Chvalšinami a Kájovem. Obklopuje jej 
nádherný anglický park s několika zachovalými romantickými 
zahradními stavbami a fontánami. Zámek obsahuje řadu 
hodnotných interiérů, především tzv. čínský sál 
s nástěnnými malbami od F. J. Prokyše. V objektu zámku je 
dnes psychiatrická léčebna, avšak interiéry zámku je možné 
navštívit po předchozí domluvě s vedením léčebny. 

Kontakt:
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov
+420 380 739 131
 www.cervenydvur.cz
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  4   Zámek Jemčina
Lovecký zámek nechal postavit v polovině 18. století hrabě 
Prokop Vojtěch Černín. Přímo v zámku byla vystavěna kaple 
zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jež je 19 metrů vysoká 
a svou freskovitou výzdobou představuje nejcennější část 
zámku. Zámek proslavila rozsáhlá obora, místo parforsních 
honů, na které se sjíždělo panstvo ze všech koutů habsburské 
monarchie. V rámci prohlídky je zámek přístupný veřejnosti.

Kontakt: 
Zámek Jemčina
Jemčina 1
379 01 Třeboň
+420 608 511 381
www.jemcinazamek.cz 
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  5   Zámek Lnáře
Raně barokní čtyřkřídlý zámek dal v sousedství staršího 
goticko-renesančního šlechtického sídla vystavět po polovině 
17. století Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic. Do zámku se 
vstupuje po vrcholně barokním zděném mostě s šesti sochami 
světců. Interiéry jsou zdobeny malbami s mytologickými, 
krajinnými a žánrovými náměty z období baroka a rokoka. 
Zvlášť hodnotný je velký sál v průčelí, kde malbu doplňuje 
bohatá štukatura, a zámecká kaple sv. Josefa zdobená výjevy 
ze života Svaté rodiny a Josefa Egyptského. Zámek obklopuje 
park, v jehož přední části se nachází kolekce jedenácti raně 
klasicistních soch antických bohů z dílny Ignáce Michaela 
Platzera, ve východní části pak turecký pavilon z první 
poloviny 19. století. 

Kontakt:
Zámek Lnáře
Lnáře 1
387 42 Lnáře
+420 604 401 432
www.lnare.cz 



11

Baroko

  6   Zámek Mitrowicz
Původní tvrz z roku 1565 byla v letech 1737-1741 přestavěna 
pod vedením hraběte Františka Vratislava z Mitrovic. Došlo 
k rozšíření obytné části a přístavbě kaple sv. Anny, čímž zámek 
získal dnešní barokní podobu. U řeky Lužnice naleznete 
zámek, který je po různých peripetiích postupně velmi šetrně 
restaurován. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny freskami 
a k zámku patří i rozlehlá zahrada.

Kontakt:
Zámek Mitrowicz
Koloděje nad Lužnicí 1
375 01 Týn nad Vltavou
+420 728 353 133
www.zamekmitrowicz.cz 
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  7   Zámek Ohrada v Hluboké nad Vltavou
Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708-1713 v barokním 
slohu pro knížete A. F. Schwarzenberga jako lovecký zámek, 
který měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých 
slavností. Lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, 
kdy v něm byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí 
a vycpanin, a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. 
Muzeum je situováno na břehu Munického rybníka a v těsném 
sousedství se nachází zoologická zahrada. 

Kontakt:
Národní zemědělské muzeum Ohrada
U Bezdreva 17
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 387 965 340
www.nzm.cz/ohrada 
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  8   Zámek Stráž nad Nežárkou
Zámek ve Stráži nad Nežárkou je barokní feudální sídlo, které 
vzniklo zásadním přebudováním gotického hradu po roce 
1715. Zámek je znám především v souvislosti se jménem 
proslulé operní pěvkyně Emy Destinnové, která na zámku 
v letech 1914-1930 žila a využívala jeho polohy na řece 
Nežárce a blízkosti Nové řeky k uspokojení své velké záliby, jíž 
bylo rybaření. Zámek návštěvníkům nabízí prohlídkové trasy 
včetně expozice Emy Destinnové, jež vás seznámí 
s celým jejím životem a celoživotním dílem.

Kontakt:
Zámek Stráž nad Nežárkou
nám. Emy Destinnové 1
378 02 Stráž nad Nežárkou
+420 736 614 500
www.zamekstraz.cz
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Barokní památky 

městských památkových 

rez ervací a zón 

Snad všechny městské památkové rezervace a zóny 
v regionu nesou významné známky barokního slohu. 
Ať už se jedná o barokní přestavby městských domů, 
či úpravy šlěchtických sídel. Výrazné dominanty 
mariánských a svatotrojičních sloupů jsou nedílnou 
součástí městských center dodnes.
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  9   Českobudějovická radnice 
a Samsonova kašna
Nynější reprezentativní vzhled historické radnice je 
z barokních let 1727-1730 od schwarzenberského stavitele 
A. Martinelliho. Uvnitř radnice v obřadní síni naleznete 148 m2 
velkou nástropní fresku na téma Šalamounův soud, ze které 
vystupuje ruka dítěte, dle barokních zvyklostí. Od roku 1727 
je náměstí obohaceno o Samsonovu kašnu, monumentální 
sochařské dílo a zároveň jedno z největších svého druhu 
v zemi, které se právem řadí mezi symboly města.

Kontakt: 
Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara II. 2 
370 01 České Budějovice
+420 386 352 589
www.inbudejovice.cz 
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 10   Divadlo J. K. Tyla v Třeboni 
Interiér divadla z roku 1872 dnes představuje klenot divadelní 
architektury. Součástí výzdoby divadla je i umělecky cenná 
opona s alegorickým výjevem příchodu Apollona s družinou 
do města od akademického malíře Františka Skály z Písku. 
Divadlo mohou zájemci navštívit buď v rámci pravidelných 
prohlídek nebo jako diváci na některém z divadelních 
představení.

Kontakt: 
Turistické informační centrum Města Třeboně
Masarykovo nám. 103
379 01 Třeboň
+420 384 721 169 
www.itrebon.cz 
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Barokní 

zahrady a parky
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 11  Zámecká barokní zahrada 
v Českém Krumlově
K areálu českokrumlovského zámku přiléhá unikátní rozsáhlá 
barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století. Jedná se 
o několik zahrad s vlastním architektonickým uspořádáním 
položených stupňovitě za sebou. Architektonickým klenotem 
zámecké zahrady je rokokový letohrádek Bellarie. 

Kontakt:
Státní hrad a zámek Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
+420 380 704 721
www.zamek-ceskykrumlov.eu



19

Baroko

 12  Zámek Červený Dvůr 
Naučnou stezku zámeckým parkem můžete navštívit 
v okolí barokního zámku Červený Dvůr nedaleko Českého 
Krumlova. Trasa je dlouhá přibližně 3 km a na celkem 14 
zastaveních se seznámíte s historií a vývojem parku, jenž 
patří díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám 
k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi 
evropsky významná díla.

Kontakt:
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov
+420 380 739 131
 www.cervenydvur.cz
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Významné 

barokní sakrální 

stavby
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 13  Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách 
Skutečnou „barokní perlou“ je kostel sv. Jana Křtitele 
v Paštikách u Blatné. Jde o závěrečné a v rámci venkovské 
církevní architektury vrcholné dílo význačného barokního 
architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Postaven byl 
v letech 1747–1752 majitelkou panství Blatná, hraběnkou 
Marií Alžbětou Serényiovou, rozenou z Waldsteinu, na místě 
staršího sešlého kostela. Jednotné vnitřní zařízení, které je 
dílem sochaře a řezbáře Ferdinanda Ublackera, tvoří 
s nástropními malbami, oltářními a dalšími obrazy od rovněž 
významného umělce pozdního baroka Jana Václava Spitzera 
harmonický celek. V současné době prochází fasáda kostela 
rekonstrukcí, interiér je již vydařeně zrenovován. Kostel je 
přístupný při občasných bohoslužbách, kulturních akcích 
a po předchozí domluvě.

Kontakty:
Římskokatolická farnost Blatná
Na Příkopech 1
388 01 Blatná
+420 733 741 618 
www.blatna.farnost.cz 
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 14  Karmelitánský klášter s kostelem Panny 
Marie Karmelské v Kostelním Vydří
Poutní areál na návrší nad obcí Kostelní Vydří je dobře 
viditelný z širokého okolí. Pozdně barokní kostel Panny 
Marie Karmelské byl postaven v letech 1787-1789 na 
místě původní kaple tak, že ta nyní tvoří jeho presbytář. 
Klášter, barokní stavbu z poloviny 18. století, obývají 
řeholníci karmelitánského řádu. Součástí areálu je i prodejna 
Karmelitánského nakladatelství. V tichém, přírodním prostředí 
poutního areálu, který je přístupný veřejnosti, se můžete 
zastavit, spočinout a nabrat sil.

Kontakt:
Řád Karmelitánů
Kostelní Vydří 58
380 01 Dačice
+420 384 420 119
www.karmel.cz
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 15  Kostel Panny Marie Bolestné
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Nedaleko Českých Budějovic se nachází nejvýznačnější barokní 
památka širokého okolí i celých jižních Čech. Stavba byla 
zahájena v roce 1733 a koncepce tohoto díla Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera a Václava Vavřince Reinera pak ovlivnila řadu 
staveb v jižních Čechách. Poutní kostel Panny Marie Bolestné 
na Dobré Vodě má velmi bohatou vnitřní výzdobu. Hlavní loď je 
zastřešena zajímavou zvonovitou kupolí.

Kontakt:
Římskokatolická farnost Dobrá Voda u Českých Budějovic
Zacharova 1355/15
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
+420 606 630 706
www.farnostdobravoda.wz.cz 
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 16  Poutní kostel Panny Marie Těšitelky 
na Dobré Vodě
Dominanta Novohradských hor viditelná již z dálky při příjezdu 
od Českých Budějovic. Základní kámen barokního kostela byl 
položen v roce 1706 a po slavnostním vysvěcení, ke kterému 
došlo v roce 1715, získával kostel postupně svůj věhlas 
jako jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst 
v Čechách. Důležitost místa byla umocněna existencí lázní, 
které inspirovaly známého spisovatele Zikmunda Wintera 
k pojmenování tohoto místa „Jihočeské Lurdy“.  
Kostel v posledních letech prošel náročnou rekonstrukcí, 
v rámci které byly restaurovány i interiéry kostela. 
Bez nadsázky lze říci, že se povedlo skvělé dílo, které 
rozhodně stojí za vidění. Kostel je přístupný návštěvníkům i 
mimo konání liturgických obřadů. Kromě bohoslužeb 
se v kostele konají i kulturní akce. 

Kontakt:
Dobrá Voda u Nových Hradů
373 33 Dobrá Voda
+420 420 730 161 196
www.klaster.cz 
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 17  Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře
Kostel Nejsvětější Trojice z let 1668-1682 se řadí k 
nejvýznamnějším barokním památkám jižních Čech. Hlavní 
oltář, se sochami českých patronů v nadživotních velikostech 
a centrálním obrazem P. Marie, obklopené Apoštoly a svatými 
ženami, jimž se ve svém majestátu odhaluje tajemství 
Nejsvětější Trojice, je celodřevěný a patří k největším svého 
druhu ve střední Evropě. Pod lodí kostela je v kryptě voda tří 
pramenů sváděna kanálky v jediný, který vyvěrá na povrch 
v blízkosti kostela jako studánka sv. Františka z Pauly. Této 
vodě byla přisuzována hojivá moc proti všem neduhům, 
zvláště očním, a místní i poutníci ji vyhledávají dodnes. 
Z kláštera pochází unikátní a krásná jemná dřevořezba Strom 
života z doby po polovině 17. století, který nyní mohou 
zájemci zhlédnout v sakristii chrámu sv. Jana Křtitele v Muzeu 
Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Prohlídky kostela 
v Klášteře jsou možné po předchozí domluvě na tel.: 
+420 602 703 007 pro skupiny minimálně 5 osob.

Kontakt:
Turistické informační středisko
Mírové nám. 54
378 33 Nová Bystřice
+420 384 386 909
www.novabystrice.cz
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 18  Kostel sv. Ducha a Římovské pašije v Římově
Tradice poutí se však neváže jen k Dobré Vodě, ale též 
k Římovu. Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou 
návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice, 
na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena 
v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného 
nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity s bohatou 
malovanou výzdobou. V rozích ambitů se nacházejí čtyři 
oltáře, u nichž se v době poutí sloužily mše. Uprostřed 
nádvoří stojí loretánská kaple s jednoduchým zařízením, věrně 
napodobujícím původní svatyni stojící v italském Loretu. 
V Římově a jeho nejbližším okolí vznikla v druhé polovině 
17. století křížová cesta s 25 barokními kapličkami, 
tzv. Římovské pašije. Kapličky jsou rozptýleny v okruhu 5 km 
a jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové 
cesty v Jeruzalémě.  

Kontakt:
Římskokatolická farnost Římov
Náměstí J. Gurreho
373 24 Římov
+420 777 221 739
www.farnostrimov.cz 
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 19  Lomec – mariánské poutní místo
Jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních 
Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěn 
v letech 1692-1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem 
pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Vedle 
kostela stojí původně buquoyský lovecký zámeček z roku 
1709-1710, ve kterém dnes působí Kongregace Šedých sester 
III. řádu sv. Františka. Pravidelně se zde konají poutě a mše. 
Hlavní mariánská pouť se koná v neděli následující po svátku 
Narození Panny Marie. 

Kontakt: 
Kongregace Šedých sester III. ř. sv. Františka
Lomec 62
389 01 Vodňany
+420 383 382 703
www.lomec.cz
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 20  Poutní kostel Klokoty a kaple u Dobré Vody
Současnou barokní podobu získal kostel počátkem 
18. století poté, co jej táborská obec prodala řádu 
benediktinů z Montserratu. Kostel, který byl patrně inspirován 
dílem architekta Jana Santiniho, byl postupně doplněn 
o ambity a kaple, čímž vznikl mimořádně působivý komplex 
ve tvaru dvojitého kříže schopný srovnání i s největšími 
architektonickými skvosty evropského baroka. Ke kostelu 
vede prastará lipová alej a nedaleko je kaple u Dobré Vody, 
kde se dle pověsti zjevila Panna Maria. 

Kontakt: 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
Staroklokotská 1
390 03 Tábor
+420 381 232 584
www.klokoty.cz
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 21  Poutní kostel Sepekov
Majestátní barokní stavba z let 1730-1733 nesoucí stopy 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kostel byl vystavěn na místě 
kapličky, kterou měl údajně založit opat Jarloch. Kostel 
připomíná chrám na Svaté Hoře u Příbrami, a tak je někdy 
nazýván „jihočeská Svatá Hora“. Prohlídky interiéru jsou 
možné po předchozí domluvě na tel.: +420 775 348 346.

Kontakt:
Řeholní dům premonstrátů v Milevsku
Klášter 556
399 01 Milevsko
+420 382 521 458
www.sepekov.klastermilevsko.cz
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 22  Zděná barokní zvonice v Miroticích
Patří mezi nejhodnotnější české barokní zvonice vůbec. 
Hranolovitá stavba s náročným barokním členěním má 
cibulovou střechu a lucernu. Zvonice se nachází blízko kostela 
sv. Jiljí a je viditelná i z okolních kopců severního Písecka.

Kontakt: 
Římskokatolická farnost Mirotice 
398 01 Mirotice
+420 382 229 119
www.mirotice.cz 
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Selské baroko 

v jižních Čechách

Objevuje se v době, kdy skutečné baroko bylo 
už minulostí. Nejstarší památky selského baroka 

pocházejí z 20. let 19. století. Stavby selského 
baroka neodmyslitelně patří k jihočeskému venkovu. 

Malebné statky se zdobnými štíty zde najdete snad 
v každě vesničce. K nejznámějším patří Holašovice 

zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO, za návštěvu však stojí i další místa 
jako Soběslavská blata, Zbudovská blata nebo oblast 

Volyňska, kde působil zednický mistr Jakub Bursa.
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 23  Holašovice UNESCO
Téměř zcela dochovaný středověký soubor obytných domů 
a sýpek, propojený ohradními zdmi s brankami a klenutými 
vjezdy do prostoru návsi. Toto uspořádání spolu s dochovaným 
štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině 
průčelí dává celé vsi neopakovatelnou atmosféru a výraz. 
Ve vsi najdeme statky se špýchary, stodolami, maštalemi 
a výměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku. Unikátní 
jsou také studny s dřevěnou pístovou pumpou před 
usedlostmi.

Kontakt: 
Informační centrum Holašovice
Holašovice 43
373 84 Dubné 
+420 387 982 145
www.holasovice.eu 
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 24  Soběslavská Blata 
Soubor pohádkových vesnic ve stylu selského baroka je 
považován za centrum celých jihočeských Blat. Říkalo se jim 
také pšeničná nebo bohatá Blata. V obci Záluží si je možno 
prohlédnout blatskou světnici a navštívit výrobnu loutek. 
Názvy vesnic jako Klečaty, Komárov nebo Zálší odkazují 
na těžbu rašeliny. V oblasti také najdete naučnou stezku 
Borkovická blata, která vás s místní těžbou rašeliny seznámí. 
Ve Smrčkově domě v nedaleké Soběslavi můžete zhlédnout 
národopisnou expozici včetně autentické blatské světnice 
a kolekce unikátních blatských krojů.

Kontakt:
Smrčkův dům Soběslav
nám. Republiky 107
392 01 Soběslav 
+420 381 524 853
www.blatskemuzeum.cz
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 25  Zbudovská Blata 
Historické území mezi Hlubokou nad Vltavou a Netolicemi 
s uceleným souborem lidové architektury selského baroka 
jedinečného významu a kvalit. Nejvýznamnějšími vesnicemi 
zdejší oblasti jsou vesnické památkové rezervace Plástovice 
a Malé Chrášťany a vesnická památková zóna Zbudov. 
K území se váže pověst, podle níž sedlák Jakub Kubata dal 
hlavu za Blata. Tuto historickou událost dodnes připomíná 
pomník a tzv. Kubatovy kameny nedaleko Zbudova, kde byl 
Kubata údajně sťat. V informačním centru v Plástovicích je 
možné zhlédnout informační panely „O selském baroku na 
Blatech“ a dovědět se více o tomto území a architektuře 
selského baroka. (V okrajové části oblasti Blat se nachází 
další vesnické památkové rezervace Záboří, Bavorovice, 
Dobčice, Lipanovice, Mahouš, Břehov, Munice a Opatovice).

Kontakt: 
Informační centrum Plástovice
Plástovice 9
373 47 Sedlec
+420 387 203 210
www.sedlec.eu/infocentrum
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 26  Domy Jakuba Bursy 
Velice specifi cký typ staveb ve stylu selského baroka, 
proslavený zejména díky textům psaným do průčelí, se 
nachází na Prachaticku. Jejich autorem byl většinou Jakub 
Bursa, jenž je zároveň jediný potvrzený zednický mistr lidové 
architektury. Jeho díla můžete obdivovat například v Dolních 
Nakvasovicích, Bušanovicích, Předslavicích, Litochovicích, 
Čepřovicích, Jiřeticích, Radhosticích, Kovaníně či Tvrzicích. 

Kontakt: 
Turistické informační centrum Malenice - PRO Šumavsko
Archiváře Teplého 1
387 06 Malenice
+420 380 831 059
www.sumavsko.cz
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 27  Muzeum venkovského života
Muzeum venkovského života přibližuje široké veřejnosti život 
na venkově a podporuje zachování venkovských tradic. 
Do muzea vstoupíte barokní bránou bývalého statku U Blumů 
z roku 1848, která je dílem lidového stavitele, zedníka 
a umělce Jakuba Bursy. Hledejte na Bursově štítě portréty 
původních majitelů statku. Kromě zemědělské tematiky 
muzeum ukazuje tradiční řemesla, lidové slavnosti i prostý 
fakt, co vše lidé na venkově dokázali zužitkovat.  
Z provozních důvodů je nutné návštěvu předem telefonicky 
objednat na tel.: +420 383 372 437.

Kontakt:
Muzeum venkovského života
Předslavice 19
387 01 Volyně
+420 602 448 459
www.liva.cz 
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Otevřené brány kostelů na Písecku
V 10 historických kostelech na Písecku čeká na své objevení 
ohromné bohatství umění, historie a krásy. Vstupte jejich 
dveřmi a vydejte se na cestu časem. Následujte stopy 
středověkých králů, rytířů, šlechticů, příslušníků cechů 
a řemeslníků, kteří po staletí měnili tvář těchto svatostánků. 
Plné tvary barokního umění čekají na své objevení vašimi 
zraky právě třeba v roce 2017.

www.kostelypisek.cz

Náš tip
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Akce
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Dotkni se Písku
Navštivte městskou slavnost v Písku, která vznikla po roce 
1742 a jejíž program se zaměřuje na barokní období 
a vládu Marie Terezie. Slavnost se koná pravidelně o víkendu 
následujícím po 8. červnu. 
www.dotknisepisku.cz 

Holašovické selské slavnosti 
Jedná se o třídenní lidovou slavnost, jejímž základním rámcem 
je pořádání „řemeslného lidového jarmarku“ s ukázkami 
tradičních i netradičních lidových řemesel. Akce se koná 
pravidelně o třetím víkendu v červenci.
www.holasovice.eu 

Mariánská pouť na Lomci
Hlavní pouť na Lomci se koná každoročně v neděli následující 
po svátku Narození Panny Marie, začátkem září.
www.lomec.cz 

Dačické baroko 
Festival Dačické baroko věnovaný baroknímu umění má 
v Dačicích tradici již od roku 2000. Jeho cílem je prezentování 
převážně české barokní kultury, ale i propojení s tradicí 
evropskou. Akce se koná pravidelně začátkem září.
www.dadickebaroko.cz 

Slavnosti Adama Michny z Otradovic
Tradiční Slavnosti Adama Michny z Otradovic se konají 
v Jindřichově Hradci a jejich cílem je upozornit na velikost 
jednoho z nejslavnějších jindřichohradeckých rodáků 
- barokního básníka, varhaníka, skladatele, ale také učitele 
a vlastně jednoho ze zachránců českého jazyka. Akce se koná 
každoročně koncem září.
www.jh.cz 
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Festival barokních umění
S roční pravidelností přibližuje díla barokních autorů 
v autentických historických prostorách města, zámku Český 
Krumlov i regionu. Vždy v rámci každého ročníku probíhá 
v barokním divadle zámku Český Krumlov novodobá světová 
premiéra barokní opery v plně scénickém a výpravném 
(autentickém) provedení. Každoročně začátkem září.
www.festival.krumlov.cz

Festival komorní hudby Český Krumlov
Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí 
ve městě. V průběhu let se proměnil ze své kdysi skromné 
podoby v oblíbenou kulturní událost s věhlasným 
mezinárodním renomé a účastí významných našich 
i zahraničních umělců. Vyslovenou perlou pro návštěvníky 
festivalu je i věrně provedená zámecká slavnost z 18. století 
– Barokní noc na zámku Český Krumlov®, okouzlující večer 
plný Commedia dell arte, hudby, tance, zpěvu, světel, aj. 
Každoročně na přelomu června/července.
www.ckrumlov.cz/fk h

Více informací na www.jiznicechy.cz  
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