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Kraj po staletí spravovaný lidmi těsně spjatých
s přírodou překvapí svou krásou každého návštěvníka.
Kdo přijede za historickými památkami, pochopí,
jak osvícené a bohaté musely být šlechtické rody
Rožmberků, Schwarzenbergů či Buquoyů a jak
vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali
zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně
historických památek jako doklad bohaté
a mnohotvárné historie. Starobylá města plná života
a kultury, majestátní hrady či gotické kostely, zasněné
renesanční zámky, kláštery, památky lidového
stavitelství, zajímavé technické stavby včetně
důmyslných rybničních systémů. Na prohlídku všeho,
co Jihočeský kraj nabízí, jedna dovolená nestačí.
Přijeďte a uvidíte.

Hrady, zámky
a památky UNESCO
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Státní hrad a zámek Český Krumlov – UNESCO

Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov vyniká svou
architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou a byl plným
právem zařazen do seznamu UNESCO. Zámecký areál, vybudovaný
rodem Vítkovců a renesančně přestavěný za Rožmberků, se vypíná
na skalním ostrohu nad meandry řeky Vltavy a tvoří jej 41 palácových
budov a hospodářských stavení a 12 ha rozlehlá okrasná zámecká
zahrada. Kromě renesančních rožmberských interiérů a barokních
schwarzenberských apartmánů z období 16., 18. a 19. století
zpřístupňuje návštěvníkům další zajímavá místa. Svým charakterem,
vystavenými exponáty i celoročním provozem zaujme Hradní
muzeum, ze kterého se dá snadno vystoupat na vyhlídkový ochoz
zámecké věže. Hojně navštěvované jsou také rozsáhlé gotické (tzv.
Václavské) sklepy, lapidárium kamenných plastik nebo tři galerie
současného českého a středoevropského keramického, sklářského
a výtvarného umění. Skutečnou perlou v koruně divadelního
dědictví je zámecké barokní divadlo, které reprezentuje jednu
z nejlépe dochovaných evropských divadelních scén 18. století,
s téměř kompletně dochovanými soubory dekorací, kostýmů,
rekvizit a dodnes plně funkční jevištní technikou. Návštěvníky
upoutá exkluzivní expozice knížecí konírny. K vidění je část unikátní
kolekce zápřahových postrojů a historických dopravních prostředků
dochovaných ve schwarzenberských sbírkách. Největší atrakcí je
schwarzenberský kočár tažený šestispřežím grošáků nebo slavnostní
sáně s koněm v přepychovém postroji.

Zajímavost:
Zámecká věž je od nepaměti symbolem Českého Krumlova
a výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Výstup po
162 schodech na její vyhlídkový ochoz odmění návštěvníky
kouzelným výhledem na celé město a blízké okolí.
Kontakt:

Státní hrad a zámek Český Krumlov
Zámek čp. 59
381 01 Český Krumlov
+420 380 704 721
www.zamek-ceskykrumlov.eu
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Holašovice – UNESCO

Holašovice jsou nejlépe zachovaným příkladem jihočeské
architektury druhé poloviny 19. století. Jde o unikátně dochovaný
soubor hospodářských usedlostí, stavebně a výtvarně upravených
do speciﬁcké podoby takzvaného selského baroka, jež jsou
soustředěny kolem rozlehlé návsi. Jedinečný ráz vesnice umocňuje
také skutečnost, že se nejedná o skanzen, ale o trvale osídlenou
ves, čímž je vytvořeno živé společenství v prostředí venkovského
sídla.

Zajímavost:
Ves, založená již v průběhu 13. století, se připomíná roku 1292,
kdy Holašovice dostal od krále Václava II. klášter cisterciáků
ve Vyšším Brodě v rámci náhrady za jiný majetek. Holašovice tak
setrvaly v držení kláštera po následujících pět a půl století, až do
zániku feudalismu.
Kontakt:

Infocentrum Holašovice
Holašovice 43
373 84 Dubné
+420 387 982 145
www.holasovice.eu
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Zámek Bechyně

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století,
stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky
Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů „pustou
horu Bechyni“ získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II.
a vybudoval zde kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského
bylo v předhradí založeno město, které bylo roku 1323 obehnáno
hradbami. O současnou renesanční podobu zámku se zasloužil
jeho nejslavnější majitel Petr Vok z Rožmberka. Na zámku tak
můžete obdivovat svatební sál Petra Voka, kde se konala jeho
slavná svatba s Kateřinou z Ludanic, nádvoří s iluzivními malbami,
i ložnici posledního Rožmberka. Součástí expozice je i sbírka
dětských portrétů, která nemá v Evropě obdoby. Od roku 1958
je zámek kulturní památkou ČR. Nynější majitel zámku, Panství
Bechyně SE, od roku 1994 neustále provádí rozsáhlé a nákladné
opravy a restaurátorské práce v celém zámeckém areálu. V roce
1998 byl zámek poprvé v historii zpřístupněn veřejnosti.

Zajímavost:
Na bechyňském panství se v průběhu staletí vystřídala řada
šlechtických rodů, mezi nimi nepříliš známý rod Paarů, jenž
pocházel z Lombardie. Tato rodina se ale velmi výrazně podílela
na organizaci rakouského poštovnictví na našem území
v 17.–19. století.
Kontakt:

Zámek Bechyně
Zámek 1
391 65 Bechyně
+420 602 843 442
www.panstvi-bechyne.cz
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Státní zámek Červená Lhota

Stavba zámku, vypínajícího se na skalnatém ostrově nad rybniční
hladinou, skrývá ve svém jádru zbytky původní tvrze ze 14. století.
Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530, ale během
19. a počátkem 20. století byla dále upravována. Tehdy získala
svůj současný pseudorenesanční vzhled. Zámecké interiéry
prvního patra představují autentický šlechtický byt posledních
majitelů, knížat Schönburg-Hartenstein, z doby po roce 1910.
Expozice podkrovních pokojů přibližuje svět malých šlechticů
a jejich komorné z doby konce monarchie a první republiky.
Přívětivou atmosféru dokresluje malá obrazárna a především
unikátní, avšak novodobé zámecké divadlo. Součástí areálu zámku
je přírodně krajinářský park, který získal svou dnešní podobu na
přelomu 19. a 20. století. Jeho největší devizou je Zámecký rybník,
který díky půjčovně lodiček skýtá ze své hladiny netušené pohledy
na zámek a okolní přírodu.

Zajímavost:
Na návrší zámeckého parku stojí kaple Nejsvětější Trojice. Prostá
renesanční stavba byla postavena v 50. letech 16. století.
V současné době se zde konají pravidelné mše i církevní svatby.
Kontakt:

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

Původní renesanční zámek, postavený na konci 16. století pro
rod Krajířů z Krajku, získal svou dnešní podobu během přestavby
ve 30. letech 19. století. Prohlídková trasa zámku nabízí 21
místností zaměřených na život posledních generací rodiny
Dalbergů, která zámek obývala až do roku 1940. V roce 2012 byla
dokončena náročná obnova soukromých i společenských pokojů
prvního patra, v nichž se nacházejí společenské sály, knihovna
a soukromé pokoje zařízené do podoby, jakou měly na počátku
20. století. Patrová secesní knihovna čítá 17 tisíc svazků a patří
mezi nejzajímavější zámecké knihovní sály v Čechách. K zámecké
budově přiléhá přírodně krajinářský park s členitým terénem
a rybníkem, umožňující celodenní rekreaci i rodinám s dětmi.

Zajímavost:
Karl Anton Maximilian Dalberg (1792–1859) stál za hospodářským
vzestupem města Dačice. Mimo jiné se podílel i na založení
cukrovaru, v němž v roce 1843 vznikla první kostka cukru na
světě.
Kontakt:

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

Na místě barokního zámku s rozsáhlým předhradím vyrostla
v letech 1839 až 1871 romantická stavba v duchu anglické
tudorské a alžbětinské architektury. Knížecí pár Jan Adolf II.
Schwarzenberg s manželkou Eleonorou, který přestavbu inicioval,
dohlížel i na úpravu krajinářského parku o rozloze 58 ha,
s terasovými formálními zahradami, bezprostředně přiléhajícími
k zámeckým budovám. Na prohlídku reprezentačních sálů
s knihovnou, ranním salonem, čítárnou a mramorovým sálem
s cennými tapiseriemi navazuje apartmá kněžny Eleonory. Další
prohlídkovou trasu tvoří soukromé pokoje posledních majitelů
Hluboké, jimiž byl kníže Adolf a jeho manželka Hilda, včetně
několika pokojů Adolfovy matky Terezie. V suterénu zámku je
přístupná zámecká kuchyně s tzv. teplou a studenou kuchyní,
zámeckou cukrárnou a osobním i jídelním výtahem z počátku
20. století.

Zajímavost:
Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině
13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často
do zástavy.
Kontakt:

Státní zámek Hluboká
Zámek 142
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 387 843 911
www.zamek-hluboka.eu
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Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Hrad a zámek Jindřichův Hradec patří k našim nejkrásnějším
a nejmonumentálnějším zámeckým areálům. Původně gotický
hrad byl za vlády posledních pánů z Hradce – Jáchyma a Adama
II. – v druhé polovině 16. století velkolepě přestavěn na honosné
renesanční sídlo. Jejich stavební činnost dodnes připomínají
Jáchymovo a Adamovo stavení, Španělské křídlo, Malé a Velké
arkády se zahradou a také jedinečný hudební pavilon zvaný
Rondel. Historii areálu představují tři prohlídkové okruhy.
Prohlídka Adamova stavení přibližuje reprezentační prostory pánů
z Hradce, Slavatů a Černínů. Trasa Apartmány 18. a 19. století
zachycuje slávu barokních honů a pobyt panstva v nedalekém
loveckém zámku Jemčina, kam Černínové přesídlili po velkém
požáru Jindřichova Hradce. Okruh Středověký hrad provede
návštěvníky nejstarší historií zámku a představí například
malovanou svatojiřskou legendu nebo jednu z nejstarších
a nejlépe dochovaných černých kuchyní u nás. Návštěvu areálu
lze završit výstupem na Černou věž.

Zajímavost:
Zahradní pavilon Rondel, jehož interiéry jsou bohatě vyzdobeny
ve stylu manýrismu, sloužil v letních měsících pro pořádání
plesů, koncertů a přijímání urozených hostů. Unikátnost vnitřního
prostoru Rondelu spočívá v jeho akustických vlastnostech
a v netradičním umístění hudebníků, kteří seděli ve sklepě
a hudba se do sálu přenášela úzkým otvorem ve středu podlahy,
opatřeným tenkostěnnou bezednou vázou.

Kontakt:

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 321 279
www.zamek-jindrichuvhradec.cz
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Státní zámek Kratochvíle

Jednu z našich nejkrásnějších renesančních staveb, situovanou
v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky, nechal mezi
lety 1583–1590 vystavět Vilém z Rožmberka. Tuto ojedinělou
renesančně manýristickou stavbu pro něj vyprojektoval osvědčený
stavitel Baltazar Maggi z Arogna. Letohrádek tak získal podobu
vily typu italského casina, obklopené vodním příkopem a uzavřené
obdélnou zahradou se vstupním traktem a obvodovou zdí
členěnou izolovanými domky. Interiéry zámku prezentují období
zdejšího působení posledních Rožmberků – Viléma a Petra Voka.
Obytné i reprezentační místnosti byly zrestaurovány do podoby
z konce 16. a začátku 17. století podle starých inventářů. Zcela
mimořádnou kvalitu vykazuje štuková a malířská výzdoba interiéru
vily, vycházející z loveckých motivů a výjevů z římských dějin.
Součástí prohlídky je také zámecká kaple Narození Panny Marie
a samozřejmě renesanční zahrada s vodním příkopem.

Zajímavost:
Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr
nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmberka
regentu rožmberského dominia a známému budovateli jihočeských
rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Krčín v těchto místech postavil
nový dvůr, kolem kterého zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Dvůr
se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že jej v roce 1579 směnil
s Krčínem za městečko Sedlčany s deseti vesnicemi.
Kontakt:

Státní zámek Kratochvíle
Petrův Dvůr 9
384 11 Netolice
+420 388 324 380
www.zamek-kratochvile.cz
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Zámek Lnáře

V letech 1670–1686 byl vedle středověké tvrze vystavěn
dvoupatrový čtyřkřídlý zámek. Stavbu zámku zahájil Aleš Vratislav
hrabě z Mitrovic a dokončil ji Tomáš Zacheus, syn hraběte
Humprechta Jana Černína z Chudenic. Významná barokní památka
má bohatě zdobené interiéry. Najdeme tu nástěnné malby s výjevy
z antické mytologie od Giacoma Tencally. Štuková výzdoba
doplněná freskami vytváří neobyčejně krásný celek. Překrásný je
například reprezentační sál s nástropní freskou zobrazující antické
božstvo. Zámecká kaple sv. Josefa je bohatě zdobena freskami
s biblickými motivy. Zámecké nádvoří zdobí kašna z konce
17. století. V rozlehlé zámecké zahradě se nachází lapidárium.
Sochy antických bohů pochází z rukou Ignáce Michaela
Platzera. Kromě historických skvostů najdeme v zámku také
expozici o rybníkářství a Muzeum kočky. Zámecká zahrada
s pestrobarevnými rododendrony a zdobené historické zámecké
sály jsou ideálním místem pro svatby, společenská setkání
i kongresy. Zámek je veřejnosti přístupný k prohlídkám a nabízí též
možnost ubytování. Nachází se v centru staré rybníkářské oblasti.
Nejstarší rybníky jsou zde již od dob Karla IV. a na jejich rozšíření
se údajně podílel i Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan.

Zajímavost:
Zámek Lnáře leží na hlavní silnici E49 z Plzně do Českých
Budějovic, tedy na někdejší demarkační čáře. Není proto náhodou,
že se ve Lnářích setkaly v květnu 1945 tři osvoboditelské armády:
americká, sovětská a armáda generála Vlasova. Na zámku byli
ubytováni američtí vojáci a přespal zde i generál Vlasov.
Kontakt:

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

Romantický zámek leží na břehu řeky Lužnice v blízkosti Týna
nad Vltavou. Původní tvrz z roku 1565 byla v letech 1737–1741
přestavěna pod vedením hraběte Františka Wratislava z Mitrowicz.
Došlo k rozšíření obytné části s přístavbou kaple sv. Anny, čímž
vznikla dnešní barokní podoba zámku. Zámek prošel po roce
2008 náročnou a citlivou rekonstrukcí a v zámeckém parku bylo
vysázeno 8 500 sazenic a 50 stromů. Areál nabízí kostýmované
prohlídky zámku, tematické akce, park, bylinkovou zahrádku,
výlety lodí, stylové občerstvení i možnost ubytování či pořádání
svateb.

Zajímavost:
Celé reprezentativní patro zdobí výpravné fresky zobrazující
výjevy ze života Václava Wratislava z Mitrowicz zvaného
Tureček. Ten se v roce 1591 vydal s poselstvem císaře Rudolfa II.
k tureckému sultánovi do Cařihradu. Obvinili ho však ze špionáže,
zatkli jej a mladý panoš strávil rok a půl na galejích a dva roky
v nejhorším tureckém vězení – Černé věži, které se přezdívalo
hrob živých. Své zážitky po návratu zaznamenal do čtivého
cestopisu.
Kontakt:

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

Zámek získal své jméno díky poloze vysoko na skále nad údolím
řeky Vltavy a i dnes uchvátí svou jedinečnou krajinnou polohou
na břehu přehrady Orlík. Dnešní podobu ve stylu anglické
novogotiky dostal zámek v polovině 19. století a tvoří jej
čtyři křídla uzavírající dvůr. Schwarzenbergy bohatě vybavené
zámecké interiéry jsou vynikající ukázkou životního stylu
šlechty v 19. století. Zařízení reprezentačních místností druhého
patra patří k nejlepším ukázkám empírového stylu v Čechách,
pozoruhodný je Teskův sál s vyřezávaným kazetovým stropem
nebo Rytířský sál. Prohlédnout si dále můžete trofejní chodbu,
velkou sbírku loveckých zbraní a zámeckou knihovnu. Zámek je
obklopen rozlehlým anglickým parkem, ve kterém se nachází
i rodová hrobka Schwarzenbergů.

Zajímavost:
V letech 1954–1961 byla pod zámkem vybudována přehrada
Orlík. Před vzdutím hladiny se uvažovalo v 50. letech minulého
století i o tom, že se zámek zbourá, neboť skála pod ním je
zvětralá a napuštění vodního sloupce o výšce 60 m destruktivní
proces ještě urychlí. Nakonec se skála zpevnila betonem a zámek
stojí dodnes. Zámek se zachoval i díky Klubu českých turistů, který
loboval za Orlík i proto, že je u turistů tak oblíben. Od roku 1962
dodnes funguje na přehradě lodní doprava.
Kontakt:

Zámek Orlík
398 07 Orlík nad Vltavou
+420 382 275 101
www.zamekorlik.cz

15

12

Státní zámek Třeboň

Původní drobný městský hrad sloužil od roku 1366 Rožmberkům
pro občasné pobyty na třeboňském panství. Po požáru města
v roce 1562 byl poničený hrad na příkaz Viléma z Rožmberka
postupně přestavován v renesanční zámek. Současně vyměřil
rožmberský regent Jakub Krčín nový rybník, který zatopil
předměstí a později byl nazván Svět. Po smrti Viléma se do
Třeboně roku 1602 přestěhoval s celým dvorem poslední
rožmberský vladař Petr Vok. Za jeho vlády byla přestavba vnitřního
zámku dokončena. V roce 1660 koupili válkou zchudlé třeboňské
panství Schwarzenbergové, kteří jej vlastnili až do roku 1947.
Návštěvníci se mohou projít rožmberskými renesančními interiéry,
kde nechybí alchymistická laboratoř, kunstkomora nebo pokoj
fraucimoru. V prvním patře jsou k vidění střízlivěji zařízené
soukromé pokoje Schwarzenbergů, kteří zde pravidelně trávili
Vánoce. Třetí prohlídková trasa zpřístupňuje zámeckou konírnu,
psí kuchyni a systém podzemních chodeb města, tzv. kasematy.
Zámek obklopuje nádherný park anglického krajinářského typu.

Zajímavost:
V roce 1947 byl zámek zestátněn zvláštním zákonem Lex
Schwarzenberg, stejně jako zámek Hluboká, Český Krumlov aj.
Značnou část zámku obývá i Státní oblastní archiv v Třeboni,
jenž v sobě ukrývá původní rožmberský archiv, který byl za dob
Schwarzenbergů rozšiřován.
Kontakt:

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

Původní vimperský hrad byl založen kolem poloviny 13. století
jako strážní pevnost nad Zlatou stezkou vedoucí z Bavorska
do Čech. Hrad procházel majetkem mnoha šlechtických
rodů – Janoviců, Kaplířů ze Sulevic, Malovců z Chýnova, až se ocitl
v rukou Jáchyma z Hradce. Od něho koupili Vimperk Rožmberkové,
kteří přestavěli nehostinný gotický hrad na renesanční zámek,
kam se uchylovali v době morových epidemií. Významnou etapu
představuje éra Novohradských z Kolovrat na počátku 17. století,
po nichž se na zámku dodnes zachovaly unikátní malované
záklopové stropy. Po Novohradských přešlo vimperské panství
prodejem na Eggenberky a po nich odúmrtí na Schwarzenbergy,
kteří hrad vlastnili až do roku 1947. Poslední rozsáhlá přestavba
zámku do nynější podoby byla provedena po roce 1857, kdy
po úderu blesku zámek vyhořel. V roce 1948 přešel zámek do
vlastnictví města a v roce 1991 jej koupilo ministerstvo životního
prostředí ČR. V roce 2010 byl zámek prohlášen národní kulturní
památkou a od ledna 2015 je ve správě Národního památkového
ústavu.

Zajímavost:
V současné době prochází Horní zámek celkovou obnovou v rámci
projektu Probouzení zimního zámku. Na konci roku 2020 se
návštěvníci mohou těšit na rozšířenou a modernizovanou expozici
Muzea Vimperska, nové trasy vybavené dobovým mobiliářem,
které připomenou stavební vývoj zámku i každodenní život na
přelomu 16. a 17. století, a návštěvnické centrum.
Kontakt:

Státní zámek Vimperk
Zámek 20
385 01 Vimperk
+420 388 411 506
www.zamek-vimperk.cz
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Vodní zámek Blatná

První zmínka o někdejším hradu pochází z roku 1235. Už dříve
však stávala na kamenném ostrůvku uprostřed bažin dřevěná tvrz,
později přestavěná na hrad. Nejslavnější období zámku je svázáno
s rodem Lvů z Rožmitálu. Jaroslav Lev z Rožmitálu se dokonce
stal švagrem krále Jiřího z Poděbrad. Jaroslav Lev začal Blatnou
velkoryse přestavovat a v jeho práci pokračoval i jeho syn Zdeněk
Lev. Ten povolal na Blatnou významného architekta Benedikta
Rejta, jehož dílem je nejcennější stavba blatenského zámku:
goticko-renesanční palác s trojbokými arkýři. Od roku 1798
patří Blatná Hildprandtům z Ottenhausenu, za jejichž působení
byl původní hrad na přelomu 18. a 19. století změněn na zámek.
Hildprandtům, kteří byli ze zámku v 50. letech násilně vyhnáni,
byla Blatná vrácena v roce 1990. Zámku v Blatné dominuje
především bílá věž, která se již z dálky odráží ve vodní hladině.
Prohlídky zámku zahrnují návštěvy například orientálního,
barokního a empírového salonku, loveckého salonu a rodinné
galerie, rozšířená prohlídka pak zahrnuje „Zelenou světnici“
s nástěnnými malbami z konce 15. století. Zámecké interiéry jsou
zařízeny především rodovými sbírkami Hildprandtů. Veřejnosti
přístupný je také anglický park kolem zámku o rozloze 42 ha.
V parku pokračuje tradiční chov daňka skvrnitého a lze v něm
nalézt také cizokrajné dřeviny.

Zajímavost:
Zámek Blatná a jeho okolí je oblíbeným místem ﬁlmařů. Natáčela
se zde třeba pohádka Šíleně smutná princezna či Bílá paní.
Kontakt:

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

Zřícenina gotického hradu, který byl založen ve 14. století
rodem Rožmberků, se nachází nedaleko Bavorova na zalesněném
vrchu Malošín. Hrad se v 15. a 16. století postupně rozrůstal.
Součástí hradu je tzv. Velká věž kruhového tvaru, jež je 18 m
vysoká. Roku 1593 poslední z Rožmberků, Petr Vok prodal hrad
s celým panstvím městu Prachatice. Později jej vlastnili také
Eggenbergové či Schwarzenbergové. Dnes je hrad v majetku
města Bavorov, je přístupný veřejnosti a současně se pokračuje
v záchraně památky. Během roku se na Helfenburku konají
zajímavé společenské akce a provádí se tu též svatební obřady.

Zajímavost:
Po dohodě s kastelánem a při dodržení určených pravidel lze
přenocovat přímo na hradním nádvoří pod vlastním přístřeškem či
pod širákem.
Kontakt:

Zřícenina hradu Helfenburk
Správa hradu
373 41 Bavorov
+420 604 630 966
www.helfenburk.estranky.cz
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Státní hrad Landštejn

Jedna z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě
byla vybudována jako opěrný bod moravských Přemyslovců
k ochraně zemské stezky do Vitorazska počátkem 12. století.
Panství záhy získali páni z Landštejna, kteří z něj učinili své
rodové sídlo. Stavební vývoj hradu se utvářel od nejstarších
románských částí přes postupné rozšiřování v gotice a renesanci
za vlády Krajířů z Krajku, až jej v baroku završily dělostřelecké
bašty. Sláva Landštejna pohasla roku 1771, kdy po úderu blesku
hrad vyhořel a postupně chátral. Dnešními romantickými ruinami
se může návštěvník volně procházet, obdivovat ukázky rané
hradní architektury a z vysoké obranné věže si vychutnávat krásy
zvlněné krajiny České Kanady. O každodenním životě, životním
stylu a vzdělanosti majitelů hradu vypovídá expozice nedávno
objevených archeologických nálezů, které jsou vystavené
ve vstupní bráně hradu.

Zajímavost:
Roku 1771 do velké věže uhodil blesk a následný požár silně
poškodil obytné části hradu. Opuštěný hrad rychle chátral,
stal se zdrojem stavebního materiálu pro okolní vsi a posléze
romantickou zříceninou, ve které byly pořádány vlastenecké
výlety Klubu českých turistů. Posledním majitelem Landštejna byl
v letech 1923–1945 rakouský hraběcí rod Sternbachů.
Kontakt:

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

Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým
příkopem byl založen rodem Vítkovců v druhé polovině
13. století. K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby,
chránící obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla po
zásahu bleskem mohutná hradní věž zničena výbuchem střelného
prachu. Přispěním italského stavitele Antonia Canevalle byl
hrad za posledního Rožmberka Petra Voka opraven. Roku 1620
získal Nové Hrady hrabě Karel Bonaventura Buquoy, jehož rodu
panství patřilo až do roku 1945. Po dostavbě klasicistního zámku
v roce 1806 sloužil starý hrad pouze správě panství a postupně
chátral. V 80. letech 20. století prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
V současnosti nabízí prohlídku buquoyských interiérů s množstvím
rodových portrétů a upomínek na válečnou slávu rodu. Okruh Byt
panského úředníka přibližuje měšťanský způsob života na přelomu
19. a 20. století a navštívit jej lze celoročně. Pod hradem se
rozkládá přírodně krajinářský park Tereziino údolí s romantickými
stavbami a umělým vodopádem.

Zajímavost:
V Nových Hradech uvidíte jeden z největších vyzděných příkopů
na českých hradech. Výška zdi hradního příkopu se pohybuje od
9,5 m do 15 m. Vnější strana příkopu měří 373 m, vnitřní téměř
o 100 m méně. Ačkoliv v 17. století začalo opevnění hradu včetně
příkopu ztrácet na vojenském významu, příkop byl dále průběžně
udržován a utilitárně využíván, například k chovu jelenů a daňků.
Kontakt:

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

Vodákům se v meandrech Vltavy často zdá, že na skále nad řekou
vidí dva různé hrady. K staršímu Dolnímu hradu, vybudovanému
v první polovině 13. století rodem Vítkovců, byl na přelomu
13. a 14. století přistavěn Horní hrad, z něhož se po požáru v roce
1522 dochovala pouze obranná věž Jakobínka. Původně gotický
hrad prošel renesančními přestavbami za posledních Rožmberků,
na které v duchu manýrismu navázal poslední potomek rodu
Růže Jan Zrinský ze Serynu. V roce 1620 získal hrad císařský
generál Karel Bonaventura Buquoy. Pod vlivem romantismu nechal
v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy vybudovat
v interiérech hradu rodové muzeum, připomínající rytířskou slávu
rodu. Dodnes mohou návštěvníci první prohlídkové trasy mimo
jiné obdivovat kopie portrétů slavných křižáckých vojevůdců,
sbírku starožitných předmětů či zbraní. Ve druhém patře hradu
byly podle dobových inventářů nově zařízeny soukromé pokoje
Jiřího Jana a jeho rodiny, které jsou přístupné celoročně. Součástí
prohlídek je výstup na tvz. Anglickou věž, odkud je výjimečný
rozhled na meandrující tok Vltavy a předhůří Šumavy.

Zajímavost:
Horní hrad do dnešních dní připomíná věž Jakobínka
ze 13. století. V současné době probíhá unikátní projekt na její
obnovu s využitím středověkých stavebních postupů, včetně
funkční repliky středověkého otáčecího jeřábu. Projekt bude
ukončen v roce 2019.
Kontakt:

Státní hrad Rožmberk
382 18 Rožmberk nad Vltavou
+420 380 748 838
www.hrad-rozmberk.cz

22

19

Strakonický hrad

Hrad byl založen na soutoku řek Otavy a Volyňky v letech
1220–1235 šlechtickým rodem Bavorů. V roce 1243 daroval
Bavor I. východní polovinu hradu řádu johanitů, který zde zřídil
komendu. Řád johanitů, dnes známější jako „řád maltézských
rytířů“ získal na počátku 15. století hrad celý. Nejstarší části
hradu, kostel sv. Prokopa a věž Rumpál, nesou znaky gotické.
Renesance poznamenala stavbu věže Jelenka a v klasicistním
stylu bylo upraveno průčelí východní části – zámku. Od roku
1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR. Sídlí zde Muzeum
středního Pootaví se svými expozicemi o Strakonicku. Jednou
z nejstarších zachovaných částí hradu je kapitulní síň s křížovou
chodbou a k prohlídce je přístupná i černá kuchyně. V prostorách
zámku sídlí Městské informační centrum Strakonice. Historické
sály jsou využívány pro výstavy, přednášky a kulturní akce.
V jihozápadní části hradního příkopu bylo pro potěšení malých
návštěvníků zřízeno malé hradní safari, kde dovádí zakrslé kozy,
ovečky, poníci a další zvířátka.

Zajímavost:
V areálu strakonického hradu se každý sudý rok v srpnu odehrává
známý Mezinárodní dudácký festival.
Kontakt:

Městské informační centrum Strakonice
Zámek 1
386 01 Strakonice
+420 380 422 744
www.hradstrakonice.cz
www.muzeum-st.cz
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Hrad Zvíkov

Původně královský hrad, vypínající se nad hladinou přehrady
Orlík, bývá často označován jako král českých hradů a právem
se řadí mezi klenoty české raně gotické architektury. První
písemná zmínka pochází z roku 1234, ale vystavěn byl s největší
pravděpodobností o něco dříve. Čeští králové si jej vybírali jako
místo odpočinku i ochrany českých korunovačních klenotů. Vnitřní
královský palác, s nezvyklým pětibokým nádvořím s arkádami
v přízemí i patře a bohatou malířskou výzdobou královských
pokojů i arkád, byl obklopen soustavou ochranných hradebních
zdí a bran. Po vymření Přemyslovců byl hrad zastavován. Ocitl
se v majetku mocného rodu Rožmberků, ale nového rozkvětu
dosáhl až za držení Švamberků, kdy byl znovu přestavěn a bohatě
vymalován. Eggenbergové a později i Schwarzenbergové využívali
hrad jen jako centrum správy panství. Hrad proto chátral a část
se zřítila. Dnešní volná prohlídka umožňuje návštěvníkovi
procházet sklepením i patrem královského paláce, obdivovat
pozdně gotickou malovanou kapli s oltářem Mistra Zvíkovského
oplakávání a z věže obdivovat soutok Vltavy a Otavy pod hradem.

Zajímavost:
Nejstarší dochovanou stavbou v areálu hradu je Hlízová věž, jejíž
vznik se klade do doby kolem roku 1230. Má čtvercový půdorys,
je vysoká 20 m a síla zdí činí 3,5 m. Její charakteristickou podobu
vytváří 44 vrstev hrubě opracovaných kvádrů – hlíz.
Kontakt:

Státní hrad Zvíkov
397 01 Písek
+420 382 285 676
www.hrad-zvikov.cz
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Stará radnice Tábor

Stará radnice v Táboře patří k nejvýznamnějším památkám
pozdní gotiky v českých městech. Národní kulturní památka
s nezaměnitelnou čtyřhrannou pseudogotickou věží je jednou
z dominant města Tábor. V radnici najdete druhý největší gotický
sál v České republice se síťovou klenbou. Estetický dojem
rozlehlého prostoru sálu podtrhují drobné plastiky, jež zdobí
konzoly a svorníky klenby. Dvě mužské hlavy na jednom ze
svorníků podle tradice zobrazují Jana Žižku a Prokopa Holého,
nejslavnější hejtmany táborských polních vojsk. V síni umístěný
znak města byl vytvořen na základě městské pečeti udělené
Táboru císařem a českým králem Zikmundem Lucemburským
v roce 1437. V rámu znaku najdeme i plastiku Jana Husa, jedno
z prvních vyobrazení věhlasného církevního reformátora. Autorem
sálu i radnice je stavitel Wendel Roskopf. V druhé polovině
17. století byla radnice barokně upravena. Roku 1878 se jí
architekt Josef Niklas rozhodl vtisknout zpět její gotickou podobu.
V budově radnice dnes najdete Husitské muzeum s expozicí
Husité. Je odtud také vstup do táborských podzemních chodeb.

Zajímavost:
Na věži radnice uvidíte zdejší raritu – táborský orloj s 24 číslicemi
a jedinou hodinovou ručičkou.
Kontakt:

Husitské muzeum
Žižkovo náměstí 1
390 01 Tábor
+420 381 254 286
www.husitskemuzeum.cz
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Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Cisterciácké opatství Naší milé Paní ve Vyšším Brodě představuje
v současnosti jediný fungující mužský cisterciácký klášter
v Česku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek
jižních Čech. Slavný šumavský klášter založil Vok z Rožmberka
roku 1259. Podle pověsti se tak stalo z vděčnosti po šlechticově
zázračném zachránění z rozbouřených vod řeky Vltavy, kdy se
jako tonoucí obrátil o pomoc k Panně Marii. Opatství je pokladnicí
mnoha cenností. Jednou z nich je jeden z nejpřednějších skvostů
zlatnického umění – 70 cm vysoký Závišův kříž z ryzího zlata,
posázený drahokamy a perlami té nejvyšší kvality. V tomto kříži má
být uložena relikvie kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Závišův
kříž patří ke třem nejcennějším klenotům v České republice
(dalšími jsou české korunovační klenoty se svatováclavskou
korunou a relikviář sv. Maura). Jinou velkou vzácností je známý
obraz Milostné Panny Marie, proslulý jako „Vyšebrodská madona“,
před kterou má prý každá modlitba zvláštní moc. Za zmínku také
stojí zdejší knihovna obsahující více než 70 tisíc knižních svazků,
která je třetí největší klášterní knihovnou v České republice. Její
rokoková hravost okouzlí každého návštěvníka.

Zajímavost:
Pod kněžištěm klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie se
nachází hlavní hrobka rodu Rožmberků, kterých zde odpočívá
takřka 40. Legenda praví, že jsou zde rožmberští vladaři pohřbeni
vsedě na zlatých trůnech. Výzkum provedený v moderní době
za pomoci sondy to však vyvrátil a přinesl překvapivé výsledky,
kterým je v klášteře věnována multimediální expozice.
Kontakt:

Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Klášter 137
382 73 Vyšší Brod
+420 380 746 674
www.klastervyssibrod.cz
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Klášter Borovany v Borovanech
u Českých Budějovic

Augustiniánský klášter založil v roce 1455 Petr z Lindy. Nevelký
rajský dvůr obklopuje pozdně gotická křížová chodba se síťovou
klenbou. Věž na severní straně kostela tvoří po přestavbě
z roku 1729 charakteristickou dominantu města. V 18. století
za probošta Augustina Dubenského byla postavena klášterní
prelatura nazývaná též „zámek“. Po zrušení kláštera Josefem II.
v roce 1785 koupili klášterní majetek Schwarzenbergové, a proto
je jejich rodový znak nad vjezdem do zámku. Ti však v roce
1939 prodali zámek městu, které zde zřídilo školu. Zámek, který
je veřejnosti přístupný od generální rekonstrukce roku 2010,
nabízí dva prohlídkové okruhy a vždy druhý červencový víkend je
i místem konání tradičního borovanského Borůvkobraní.

Zajímavost:
V křížové chodbě kláštera je dnes umístěno lapidárium barokních
soch včetně originálu mariánského sloupu z Českých Budějovic.
V patře je instalováno klášterní muzeum, kde jsou umístěny
i originály soch z římovské pašijové cesty.
Kontakt:

Klášter Borovany
Žižkovo nám. 1
373 12 Borovany
+420 387 001 356
www.borovansko.cz
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Dominikánský klášter
v Českých Budějovicích

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie je
nejstarší památkou Českých Budějovic. Byl založen současně
s městem v roce 1265 a stal se součástí městského opevnění.
Uvnitř konventu je rajský dvůr, který obklopuje ze všech stran
gotický ambit zaklenutý žebrovými klenbami. Při rekonstrukci
v první polovině 18. století bylo přistavěno barokní patro,
přízemí zůstalo gotické. 51 m vysoká věž kláštera s elegantní
rokokovou bání tvoří významný bod panoramatu města od západu.
V klášterním kostele je od počátku 15. století uchován obraz
Panny Marie Budějovické. Přestože chrám několikrát vyhořel,
dochoval si původní raně gotickou podobu až do současnosti.

Zajímavost:
Nejcennější nástěnný obraz tohoto objektu se nachází v křížové
chodbě a jedná se o obraz Panny Marie Ochranitelky, patronky
Českých Budějovic, která pod rozevřeným pláštěm ukrývá reálné
postavy císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV.
Kontakt:

Dominikánský klášter
Piaristické nám.
370 01 České Budějovice
+420 380 420 311
www.budejce.cz
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Klášter Božího Milosrdenství
v Nových Hradech

Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech byl vybudován
v sousedství kostela sv. Petra a Pavla z iniciativy místní šlechtické
rodiny Buquoyů. V roce 1677 přivedl hrabě Ferdinand Buquoy
do Nových Hradů řeholníky řádu servitů, v následujícím roce byla
zahájena stavba raně barokního kláštera, který byl dokončen
v roce 1685. Klášter sloužil svému účelu až do roku 1945.
Po druhé světové válce bylo 12 řeholníků odsunuto a klášter
se stal sídlem pohraniční stráže. Ti svým působením klášter
silně zdevastovali a nakonec sami odešli, protože jim objekt již
nevyhovoval. Až do roku 1991 objekt chátral. Obnova kláštera
v 90. letech je spjata s osobou pátera Bonﬁlia. Jeho aktivity vedly
nejen k obnově objektu kláštera, ale také k návratu duchovních
hodnot, které svým příkladem reprezentoval. Po smrti pátera
Bonﬁlia v roce 2005 na mariánskou tradici novohradského
kláštera navázalo společenství papežského práva „Rodina Panny
Marie“. Prostory kláštera jsou stále otevřeny pro všechny lidi
dobré vůle a je nazýván „domem setkání“.

Zajímavost:
Klášter Božího Milosrdenství je součástí městské památkové zóny,
do které patří ještě několik dalších významných budov otevřených
veřejnosti. V těsném sousedství kláštera se nachází Novohradské
muzeum. Muzeum nabízí návštěvníkům historický přehled, který
se zastavuje u významných událostí a osobností, jež je tvořily.
Jedinečný pohled na reliéf místní krajiny nabízí unikátní model
Novohradských hor, který v měřítku 1:12 500 zobrazuje území
o ploše přes 500 km2.
Kontakt:

Kulturní a informační centrum Nové Hrady
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 195
www.kicnovehrady.cz
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Minoritský klášter a klášter klarisek
s kostelem Božího těla a Panny Marie
v Českém Krumlově

Bývalý minoritský klášter s kostelem Božího těla a Panny Marie
v Českém Krumlově je unikátní historický komplex celkem tří
klášterů (trojklášteří): minoritského, kláštera klarisek a kláštera
bekyň. Kláštery byly založeny přibližně v polovině
14. století Kateřinou z Rožmberka. Areál klášterů s kostelem
stojí v části Latránu, východně od zámku. Stávající podoba
klášterů vychází z několika významných stavebních etap, jež
zahrnují založení kláštera ve 14. století, jeho pozdně gotickou
úpravu v období mezi lety 1490–1500 (z tohoto období se
zachoval unikátní soubor pozdně gotických krovů) a barokní
přestavbu probíhající v průběhu 17. a 18. století, která komplexu
dala jeho stávající podobu. V novodobé historii kláštery sloužily
různým účelům, například jako vojenská škola či bydlení pro
úředníky panského dvora. Později zde byla skladiště i sociální byty.
Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2014–2015 vzniklo v bývalých
klášterních objektech moderní kulturně vzdělávací centrum,
byly sem umístěny stálé expozice Život a umění v krumlovských
klášterech a Interaktivní expozice lidských dovedností.

Zajímavost:
K zajímavostem patří řemeslné dílny, v nichž si zájemci mohou
zkusit vyrobit vlastní výrobek z kovářské, knihtiskařské
či sklářské dílny.
Kontakt:

Kláštery Český Krumlov
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov
+420 380 722 001
www.klasteryck.cz
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Františkánský klášter s kostelem sv. Kateřiny
v Jindřichově Hradci

Františkánský klášter s kostelem sv. Kateřiny byl postaven v letech
1478–1491. V roce 1619, během stavovského povstání, byl kostel
s konventem vypálen. Svěcení opraveného kostela proběhlo roku
1625 za přítomnosti pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha
Harracha. Kostel sv. Kateřiny je pozdně gotická jednolodní stavba,
presbytář je výrazně nižší a užší než loď. K jižní straně lodi byly
přistavěny dvě raně barokní kaple rondelového typu – kaple
sv. Antonína Paduánského a kaple sv. Porcinkule. Vlastní klášter je
čtyřkřídlá budova kolem rajského dvora severně od kostela. Přes
ulici naproti klášteru byl spojen s kostelem krytou chodbou na
arkádách „klášteříček“, který sloužil jako vdovské sídlo a špitál pro
malomocné. Po rozsáhlé rekonstrukci je sídlem okresního soudu.

Zajímavost:
Ke kapli sv. Porcinkule se dodnes váže slavná jindřichohradecká
pouť porcinkule, která se koná první neděli v srpnu.
Kontakt:

Informační středisko město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
www.infocentrum.jh.cz
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Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí
a augustiniánský klášter v Třeboni

Děkanský kostel je zmiňován jako farní již roku 1280. Po
založení kláštera augustiniánů v roce 1367 byl kostel přestavěn
v gotickém slohu. V té době zde zanechal své jedinečné dílo
patrně nejvýznamnější malíř gotické deskové malby v Čechách,
Mistr Třeboňského oltáře. Dochované desky třeboňského
oltáře jsou v současné době součástí sbírek Národní galerie
v Praze. V gotickém kostele s dvoulodní dispozicí se zachovala
světoznámá Třeboňská madona z doby kolem roku 1400. Křížová
chodba, která přiléhá k severní straně kostela, se uchovala
s téměř neporušenými freskami a rajským dvorem se studnou.

Zajímavost:
V roce 1723 vypukl v Třeboni požár, který zničil téměř celé město
a poškodil také kostel. Zřítila se klenba v presbytáři a požár zničil
interiér kostela. Požár přečkaly fresky a socha Třeboňské madony.
Nové řešení interiéru po požáru bylo svěřeno vídeňským umělcům
P. Koeckovi (presbytář s hlavním oltářem) a J. N. Rottmayerovi
(vlastní prostor kostela).
Kontakt:

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz
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Klášter Zlatá Koruna

Areál bývalého cisterciáckého kláštera, založený králem
Přemyslem Otakarem II. na skalnatém ostrohu v hlubokém
vltavském údolí v roce 1263, patří k nejlépe dochovaným
gotickým klášterům v Čechách. Jedinečná kaple Andělů strážných,
kapitulní síň a křížová chodba představují špičkové doklady
cisterciáckého stavebního umění v období rané a vrcholné gotiky.
Hlavní prohlídková trasa provede návštěvníky malým i velkým
konventem a vrcholí v konventním chrámu Nanebevzetí Panny
Marie, který je největším kostelem v jižních Čechách. Prohlídka
přibližuje řádovou každodennost, podobu klášterních knihoven,
pracoven i společné jídelny (refektáře). Druhý prohlídkový okruh
představuje moderním interaktivním způsobem vývoj literatury
na jihu Čech i literární vazby mezi českou, německou a latinskou
vzdělaností.

Zajímavost:
Od roku 2013 je poprvé v historii zpřístupněna zrestaurovaná
gotická opatská kaple sv. Jiří, kterou původně osobně využíval
hlavní představitel kláštera.
Kontakt:

Klášter Zlatá Koruna
Zlatá Koruna čp. 1
382 02 Zlatá Koruna
+420 380 743 126
www.klaster-zlatakoruna.cz
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Minoritský klášter v Bechyni

Minoritský klášter v Bechyni s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
se nachází v centru města na skále na pravém břehu řeky Lužnice.
Byl založen ve druhé polovině 13. století, ale během husitských
válek byl téměř zničen. Obnovený klášter a jeho současná
architektonická podoba pochází z přelomu 15. a 16. století.
Klášterní budovy jsou krásnou ukázkou náročné pozdní gotiky,
klenby kostela a křížové chodby tvoří největší soubor sklípkových
kleneb v Čechách. Ke klášteru se připojuje pozdně gotický kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Je dvoulodní, zaklenutý sklípkovou
klenbou. Presbytář zdobí síťová žebrová klenba. Centrální
barokní kaple u jižní strany lodi pochází z roku 1725. V kostele je
hodnotné zařízení z 18. století s mnoha renesančními náhrobky.

Zajímavost:
Klášter se po třicetileté válce stal významným poutním místem.
Uctívány byly tři „zázračné” barokní sochy zachráněné po
vydrancování kláštera na začátku války. Sochy jsou dodnes
v klášteře k vidění.
Kontakt:

Turistické informace Bechyně
náměstí T. G. Masaryka 5
391 65 Bechyně
+420 381 213 822
www.visitbechyne.cz
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Premonstrátský klášter v Milevsku

Milevský klášter, nejstarší v jižních Čechách, založil v roce 1187
velmož Jiří z Milevska, s přípravami se začalo dokonce ještě o tři
roky dříve. Jeho původní románská podoba z konce 12. století
se z velké části dochovala dodnes. Ve druhé polovině 13. století
došlo k prvním stavebním úpravám v gotickém slohu. Klášter
dostal částečně pevnostní charakter a díky latinské škole v jeho
prostorách se stal významným centrem kultury a vzdělanosti jižních
Čech. V době husitských válek byl klášter vypálen a vypleněn.
Nový rozmach kláštera přinesla třicetiletá válka, kdy se správci
stali strahovští premonstráti. V 17. a 18. století byl klášter barokně
upravován. Novou podobu dostalo děkanství, latinská škola,
konvent i klášterní kostel. Bylo změněno i jeho zasvěcení na
Navštívení Panny Marie. Za reforem Josefa II. bylo milevské opatství
zrušeno. Ovšem majetek kláštera zůstal v rukou strahovských.
Z kostela Navštívení Panny Marie se stal farní kostel, který byl roku
1805 přeměněn na děkanský. Další využití našly klášterní budovy
za první světové války, kdy byly využity jako vojenský lazaret
a roku 1950 je zabral velkostatek. Budovy dále sloužily městskému
archivu, okresnímu muzeu a roku 1989 byl klášter vrácen
strahovským premonstrátům. Ti zde zřídili noviciát a řeholní dům.
Lze si prohlédnout historické prostory bývalé prelatury, kde jsou
muzejní expozice, dále rajskou zahradu s fragmenty křížové chodby
a park. Pro návštěvníky jsou připraveny dva prohlídkové okruhy –
Život bratří premonstrátů a Sakrální stavby.

Zajímavost:
Na jednom místě zde můžete obdivovat románské architektonické
skvosty, majestátní gotiku či pompézní baroko.
Kontakt:

Milevský klášter bratří premonstrátů
U Bažantnice 556
399 01 Milevsko
+420 736 209 344
www.klastermilevsko.cz
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Poutní kostel Jména Panny Marie
a mariánské poutní místo Lomec – Lomeček

Lomec se řadí mezi nejproslulejší poutní místa v jižních Čechách.
Poutní kostel Jména Panny Marie patří k významným dílům
vrcholného baroka ve střední Evropě. Kostel byl vystavěn v letech
1692–1702 hrabětem Buquoyem pro zázračnou sošku Panny Marie
s Ježížkem. Hlavní dominantou kostela je unikátní centrální oltář
s bohatými řezbami, který je zmenšenou napodobeninou Berniniho
papežského oltáře z chrámu sv. Petra v Římě. Nedaleko kostela
se nachází bývalý lovecký zámek, ze kterého se později stala fara
a roku 1971 se zde usídlila Kongregace Šedých sester III. řádu
sv. Františka. Poutní areál doplňuje zvonice, venkovní oltář,
meditační zahrada Panny Marie, křížová cesta a nedaleký hřbitov.

Zajímavost:
Lomec často navštěvoval spisovatel Julius Zeyer při svých
pobytech ve Vodňanech. Stejnou cestou, kterou chodíval
z Vodňan na Lomec, se můžete vydat i vy.
Kontakt:

Římskokatolická farnost
Lomec 52
389 01 Vodňany
+420 608 854 937
www.lomec.cz
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Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Klokotech

Na okraji Tábora na vršku nad zákrutem řeky Lužnice se skví
impozantní stavba poutního chrámu v Klokotech. Dnešní barokní
poutní areál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl založen
kolem roku 1700 a stojí na místě staršího kostela z počátku
13. století. Samotný kostel, jehož projekt si vzal za vzor patrně
dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana
Santiniho, se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně ke
kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až vznikl neobyčejně
působivý stavební soubor s půdorysem přibližně ve tvaru
dvojitého kříže. Poutní kostel stále slouží původnímu účelu.
Místo je od počátku spjato s poutěmi k Panně Marii, hlavní pouť se
koná vždy nejbližší sobotu k svátku Nanebevzetí Panny Marie
(15. srpna). Roku 1816 byla vedle poutního místa postavena škola,
dnešní farní dům Emauzy. Nedaleko kostela stojí kaple U Dobré
Vody, kde se dle pověsti zjevila dětem Panna Marie.

Zajímavost:
Před kostelem ústí lipová alej s křížovou cestou, jež byla vysázena
roku 1836. Z historického centra Tábora se sem dostanete
pohodlnou procházkou.
Kontakt:

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
Staroklokotská 1
390 03 Tábor
+420 731 402 906
www.klokoty.cz
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Kostel Narození Panny Marie v Písku

Farní kostel v Písku patří k nejlépe zachovaným architektonickým
památkám raně gotického slohu v Čechách. Řadí se k dílům velké
stavební písecko-zvíkovské huti, která se podílela i na dalších
četných stavebních aktivitách krále Přemysla Otakara II. Výstavba
kostela započala v první polovině 13. století ve formě klasické
trojlodní baziliky. V letech 1741–1743 byla při barokní dostavbě
k jižní lodi kostela připojena kaple sv. Jana Nepomuckého.
Nejvýraznějším zásahem do dochované raně gotické architektury
kostela byla v závěru 15. století výstavba monumentální 74 m
vysoké zvonice začleněné do jihozápadního nároží kostela, která
se po svém dokončení stala opravdovou dominantou města.
Uvnitř kostela se na pilířích nacházejí pozdně románské a raně
gotické nástěnné malby.

Zajímavost:
Kostelní hodiny mají z úsporných důvodů opačně usazené raﬁčky –
malá ukazuje minuty a velká celé hodiny. Údajně to bylo proto,
aby lidé viděli dříve z pole na hodiny. Důležité byly celé hodiny,
minuty naši předkové příliš neřešili.
Kontakt:

Římskokatolická farnost Písek
Bakaláře 43/6
397 01 Písek
+420 736 766 782
www.farnostpisek.cz
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Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích

Kostel byl založen již ve 14. století, dnešní podobu získal při
přestavbě na začátku 16. století, kdy byl rozšířen na síňové trojlodí,
získal novou klenbu a krov a dostavěna byla pouze jižní věž vysoká
53 m. Na řadě míst interiéru se dochoval znak pětilisté růže, který
patřil tehdejším majitelům Prachatic – Rožmberkům. Konečnou
podobu získal kostel v 19. století, kdy byla věž po požáru v roce
1832 přestavěna do podoby minaretu. Vnitřní výzdoba chrámu se
skládá z honosných kamenických děl a dřevěných gotických reliéfů,
které zdobí raně barokní hlavní oltář. Jeho střed tvoří barokní sochy
Panny Marie, sv. Dominika a sv. Kateřiny Sienské od F. Ramblera
z počátku 18. století.

Zajímavost:
Pro návštěvníky je zpřístupněna vyhlídková věž kostela, a to
každoročně od června do září. Na vrchol věže je třeba absolvovat
výstup po 157 schodech, který pak ale návštěvníky odmění
krásným výhledem z výšky 40 m v centru památkové rezervace
Prachatice.
Kontakt:

Římskokatolická farnost Prachatice
Děkanská 31
383 01 Prachatice
+420 388 312 158
www.kisprachatice.cz
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Kostel sv. Prokopa ve Strakonicích

Děkanský kostel sv. Prokopa patří k nejvýznamnějším památkám
Strakonic. Stojí přímo v areálu strakonického hradu na soutoku
řek Otavy a Volyňky. Byl založen šlechtickým rodem Bavorů ze
Strakonic pravděpodobně začátkem 13. století. Původně byl
zasvěcen sv. Vojtěchu, kostelem sv. Prokopa je nazýván od
14. století. Původní kostel byl postaven v románském slohu,
později následovala barokní přestavba, zaznamenat můžeme
i prvky rokoka. Z doby kolem roku 1243 pochází 40 m vysoká
kostelní věž, která má dosud románský charakter. Z téhož období
je i gotický presbytář. Významné úpravy kostela byly provedeny
počátkem 16. století. Byla zaklenuta hlavní loď pozdně gotickou
křížovou klenbou o pěti polích s vloženými terakotovými rozetami
nad kruchtou. Barokní vnitřní úprava kostela byla dokončena asi
na konci 18. století.

Zajímavost:
Gotická křížová chodba s ojedinělými cihlovými žebry je
vyzdobena nástěnnými malbami z první třetiny 14. století. Tyto
fresky jsou nejranějším cyklem nástěnných maleb severně od Alp
a znázorňují učitelskou činnost Krista.
Kontakt:

Římskokatolická farnost Strakonice
Bavorova 30
386 01 Strakonice
+420 380 429 797
www.farnost-strakonice.cz
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Stožecká kaple ve Stožci

Kaple Panny Marie nebo také Stožecká kaple je ukázkou lidového
řezbářství. Původní dřevěnou kapličku postavil v roce 1791 kovář
J. Klauser, který vděčil vodě ze zdejšího pramene za uzdravení
svého zraku. Kaple byla v roce 1804 přestavěna a v 60. letech
19. století doplněna o dřevěnou přístavbu s dřevořezbami.
Pravidelných srpnových poutí se tady účastnilo i několik tisíc lidí.
Po druhé světové válce kaple chátrala. V roce 1988 byla Stožecká
kaple obnovena J. Kocourkem z Prachatic a od roku 1989 se zde
opět konají pravidelné poutě. Na vrcholu Stožecké skály
(976 m n. m.) nad Stožeckou kaplí najdeme 5 m vysoký železný
kříž a nepatrné zbytky strážního hradu, v minulosti chránícího
Zlatou stezku. Je odtud výhled na obec Stožec či vrcholy
Třístoličníku, Trojmezné a Plechého. Za dobré viditelnosti lze
spatřit vrcholky Alp.

Zajímavost:
Na jižní straně Stožecké skály se rozkládá přírodní rezervace
s původním porostem klenové jedlobučiny.
Kontakt:

Obecní úřad Stožec
Stožec 25
384 44 Stožec
+420 731 286 047
www.stozec.cz
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Židovská synagoga v Českém Krumlově

Synagoga v Českém Krumlově byla postavena roku 1909 místní
Židovskou obcí. Jednalo se o první stavbu v Rakousko-Uhersku, na
jejíž stavbu byla použita železobetonová konstrukce. Architekt
Viktor Kafka navrhl jednoduchou jednolodní stavbu se sedlovou
střechou a zdálky dominující osmibokou věží v novorománském
slohu s patrnými prvky secese. K bohoslužebným účelům byla
synagoga využívána do roku 1938, po válce sloužila Církvi
československé husitské a po roce 1969 jako skladiště kulis
zámeckého barokního divadla. Po roce 1990 byla navrácena
Židovské obci. V roce 2012 synagoga prošla kompletní
rekonstrukcí a byla otevřena veřejnosti.

Zajímavost:
V roce 2012 prošla synagoga kompletní rekonstrukcí a v současné
době je místem konání výstav a kulturních a společenských akcí.
Kontakt:

Synagoga Český Krumlov
Za Soudem 282
381 01 Český Krumlov
+420 601 590 213
www.ckrumlov.cz/synagoga

43

Hrobky
a památné hřbitovy

44

39

Schwarzenberská hrobka v Třeboni

Hrobka se nachází 1,5 km od centra Třeboně při jihovýchodní
straně rybníka Svět. Stavba započala v roce 1784. Dvoupodlažní
stavba ve tvaru pravidelného osmiúhelníku je postavena
v pseudogotickém slohu podle vzoru italského Campo Santo –
pohřebiště slavných mužů. V kapli zasvěcené Božskému Vykupiteli
se nachází novogotický oltář. Krypta hrobky ukrývá 26 rakví
s ostatky členů rodu Schwarzenbergů. Kaple se nachází uprostřed
anglického parku o rozloze 17 ha, v němž roste 2000 stromů
včetně 40 vzácných dřevin.

Zajímavost:
Podlaha krypty se nachází asi 1,5 m pod hladinou rybníka Svět.
Přesto je v ní sucho a chladno. Kolem hrobky je totiž vybudován
vzduchový kanál, 2 m hluboký a 60 cm široký, jenž odvádí vodu
do nedalekého Opatovického rybníka.
Kontakt:

Státní zámek Třeboň
Zámek 115
379 01 Třeboň
+420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz
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Hrobka Buquoyů v Nových Hradech

Buquoyská hrobka tvoří výraznou dominantu novohradského
hřbitova. Byla postavena podle projektu Josefa Schulze v letech
1902–1904 jako novogotická patrová kaple a má dvě části:
kryptu v přízemí a kapli v patře. Nejvýraznějším prvkem vnější
výzdoby je mariánská mozaika zhotovená podle návrhu Maxe
Švabinského a kamenný reliéf nad portálem přízemí s hraběcím
erbem a rodovým heslem „Dieu et mon Roi“ (Bohu a mému
králi). V hrobce je dodnes umístěno osm rakví s tělesnými
pozůstatky Buquoyů a jejich příbuzných, sourozenců z rodu Cappy.
Další členové rodu Buquoyů zůstali uloženi v původní rodinné
hrobce, kterou nechala zbudovat hraběnka Marie Magdalena
v novohradském kostele v 17. století.

Zajímavost:
Hrobka se nachází na okraji novohradského hřbitova, na němž jsou
pohřbeny i některé významné osobnosti novohradské historie.
Vedle významných církevních hodnostářů z řádu servitů stojí za
zmínku alespoň novohradský buquoyský archivář a autor knih
o historii města a panství Nové Hrady Anton Teichl. Hrobka je
přístupná v rámci organizovaných prohlídek.
Kontakt:

Kulturní a informační centrum Nové Hrady
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 195
www.kicnovehrady.cz
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Památný hřbitov v Albrechticích nad Vltavou

Původně románský kostel sv. Petra a Pavla pochází z 12. století
a v jižních Čechách patří k nejvýznamnějším i díky malířské
výzdobě interiéru, kde jsou stěny pokryty monumentální
kompozicí Posledního soudu. Kostel je obklopen vesnickým
hřbitovem, který je jedinečný jednotně řešenými arkádovými
kapličkami s veršovanými náhrobními nápisy a malbami na
památku zesnulých. Původcem tohoto provedení byl zdejší
farář Vít Cíza. Kapličky pocházejí převážně z let 1841 až 1854
a celkem jich zde dnes najdete 85. Malby byly v nedávné době
zrestaurovány.

Zajímavost:
Každá kaplička na hřbitově obsahuje nebo obsahovala malbu
světce a pod ním mravoučný verš, který charakterizoval
konkrétního zesnulého či jeho povolání.
Kontakt:

Infocentrum Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou 79
398 16 Albrechtice nad Vltavou
+420 721 941 229
www.albrechticenadvltavou.cz
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Kamenný most v Písku

Město Písek se pyšní nejstarším dosud stojícím kamenným
mostem v Čechách. Vystavěla ho královská písecko-zvíkovská
stavební huť ještě před koncem 13. století. Má sedm oblouků,
je 110 m dlouhý a 6,5 m široký. Most zdobí kopie barokních
soch a sousoší – sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Antonína
Paduánského, sv. Anny Samotřetí a Kalvárie. Během staletí musel
most mnohokrát čelit velkým povodním. Při poslední velké
povodni v srpnu 2002 vystoupila hladina řeky o 8,5 m.

Zajímavost:
Most byl stavěn na suchu. Až po jeho dostavbě byla řeka uměle
převedena do nového koryta, které procházelo pod mostem. Při
velkých povodních se řeka vrací do svého původního toku, jak
bylo hydrology zjištěno.
Kontakt:

Turistické informační centrum Písek
Velké náměstí 113/1
Vnitřní Město
397 01 Písek 1
+420 387 999 999
www.pisek.eu
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Koněspřežní železnice
České Budějovice – Linec

Hlavním důvodem pro zřízení koněspřežné dráhy České
Budějovice – Linec byla přeprava soli z rakouské Solné
komory do Čech. Stavba pod vedením inženýra Františka
Antonína Gerstnera byla zahájena v roce 1825. Jednalo se
o první koněspřežnou železnici na evropském kontinentu.
Pravidelná přeprava zboží započala v roce 1832, osobní doprava
na trati následovala až dodatečně. Osobní vlaky vyjížděly od
jara do podzimu pravidelně jednou denně v 5 hodin ráno z obou
koncových stanic. Spřežení se dvěma koňmi zapřaženými za
sebou urazila cestu dlouhou 129 km za 14 hodin. V druhé
polovině 19. století byla dráha přestavěna na klasickou železnici
a parní provoz byl zahájen v září 1872. Mezi nejvýznamnější
dochované památky této železnice patří na českém území strážní
domek č. 1. v Mánesově ulici z roku 1828, kde je v současnosti
umístěno Muzeum koněspřežky, jedno z nejmenších muzeí
v České republice.

Zajímavost:
15. prosince 1872 vyjel ze stanice Urfahr (Linec) do stanice
Lest poslední vlak tažený koňmi. Po čtyřiceti letech tak
skončila historie ve své době největšího železničního projektu.
Z původních 53 domků se do současnosti dochovalo pouhých 22
objektů. Z některých zbyly už jen ruiny. Většina zbylých strážních
domků je přestavěna, jenom několik málo z nich zůstalo téměř
v původní podobě.
Kontakt:

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
- Muzeum koněspřežky
Mánesova 10
370 01 České Budějovice
+420 386 354 820
www.muzeumcb.cz
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Třeboňská rybniční soustava

V původní močálovité krajině Třeboňska se výnosným způsobem
hospodaření stalo zakládání rybníků spojené s chovem ryb. Na
přelomu 15. a 16. století byl majitelem třeboňského panství
Petr IV. z Rožmberka, který velmi podporoval hospodářské
aktivity na svém panství, zejména pak budování rybníků. V jeho
službách sloužil Štěpánek Netolický, který se jako první pustil do
systematického budování třeboňské rybniční soustavy,
a tím začala nejslavnější část historie třeboňského rybníkářství.
K jeho nejvýznamnějším dílům patří Zlatá stoka. Tento umělý
kanál o přibližné délce 45 km zásobuje již po staletí značnou
část rybníků na Třeboňsku vodou z Lužnice. V druhé polovině
16. století se o další rozvoj rybníkářství ve službách Rožmberků
postaral Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. K jeho nejvýznamnějším
počinům patří stavba rybníků Rožmberk a Svět a vybudování
umělého kanálu Nová řeka. Dnes tvoří zdejší rybníky 16
vodohospodářských soustav spádovaných převážně do povodí
Lužnice a Nežárky.

Zajímavost:
Rybník Rožmberk se svou rozlohou vodní plochy 489 ha je
největším rybníkem ve střední Evropě a na jeho hladině je možné
pozorovat zakřivení zeměkoule.
Kontakt:

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz
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Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál spojuje Světlou, jeden z přítoků
Studené Vltavy, a rakouskou řeku Große Mühl, přítok Dunaje,
čímž propojuje úmoří Severního a Černého moře. Byl vystavěn na
žádost knížete Jana Nepomuka I. ze Schwarzenbergu pod vedením
Josefa Rosenauera. Celková délka kanálu činí 44 km, přičemž
v blízkosti osady Jelení vede tunelem dlouhým asi 400 m. Vodní
cesta umožnila splavování polenového dříví ze Šumavy a jeho
dopravu na odbytiště ve Vídni, čímž se podařilo hospodářsky
využít lesní bohatství dosud nepřístupných šumavských lesů.
Kanál sloužil k plavení dříví od roku 1793 do roku 1962, tedy
téměř 170 let, a v době předválečné patřil mezi největší chlouby
schwarzenberských panství. V letech 1999–2001 provedla Správa
Národního parku a CHKO Šumava rozsáhlou rekonstrukci tohoto
jedinečného díla.

Zajímavost:
Navštivte expozici Schwarzenberského kanálu – fořtovna Jelení
vrchy č. p. 13, kde naleznete informace o historii plavebního
kanálu, šumavských lesích, historii osídlení Šumavy i o plavení
dříví. Expozice je otevřena sezónně.
Kontakt:

Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu
Ing. Hynek Hladík
+420 602 272 442
www.schw-kan.com
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Buškův Hamr

Buškův hamr je funkční technickou památkou, jednou ze tří
svého druhu v České republice. Vznikl roku 1780 přestavbou
původního mlýna. Hamr je poháněn třemi vodními koly, jež uvádějí
do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na
kola slouží uměle vybudovaný náhon s přepadovou kaskádou.
Celé zařízení můžete za příznivého stavu vody v Klenském potoce
vidět v provozu. Součástí expozice je i jedinečná kolekce nářadí
hamerníka. Dochovaná kladiva a kleště jsou předměty s velkou
historickou hodnotou. Respekt například budí „kobyla“, tj. dubový
buchar, který při své hmotností 300 kg dokáže kovat rychlostí až
150 úderů za minutu.

Zajímavost:
Prohlídku expozice hamru je možné absolvovat s průvodcem,
jehož poutavý výklad pomůže odhalit mnohá tajemství náročné
práce kovářů v 19. a v první polovině 20. století.
Buškův hamr však není jen místem, kde lze obdivovat zašlou
slávu kovářských mistrů minulých století. V současnosti je také
místem, kde jsou v letních měsících pořádány koncerty, divadelní
představení a slavnosti, při kterých se mohou projevit i kovářští
mistři současnosti.
Kontakt:

Buškův Hamr
Trhové Sviny 332
374 01 Trhové Sviny
+420 702 013 139
www.buskuv-hamr.cz
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Jindřichohradecké úzkokolejky

Startovním místem této úzkorozchodné železnice je město
Jindřichův Hradec, odkud vychází dvě tratě: jedna severním
směrem do Obrataně a druhá na jih do Nové Bystřice. Provoz
Na této trati byl provoz zahájen roku 1897. Vláček na své cestě
projíždí samotným srdcem České Kanady. Z okna se tak pasažérům
naskytne překrásný pohled na zdejší panenskou přírodu. Malebná
nádražíčka a zastávky decentně ukryté před shonem dnešní doby
v lesním tichu jen podtrhují romantiku cesty. Mezi ty nejkrásnější
patří například lesní zastávka Kaproun. Pro návštěvníky se také
pravidelně konají nostalgické jízdy parním vláčkem, z nichž
některé bývají zpestřeny doprovodným programem. Po kolejích
o rozchodu 760 mm jezdí po celý rok i pravidelná osobní doprava.
Zájemci o historii trati si v Nové Bystřici mohou prohlédnout
Regionální úzkokolejné muzeum.

Zajímavost:
Jste-li velcí železniční nadšenci, jistě vás zaujme možnost
rekreačního ubytování v apartmánech v nově zrekonstruovaných
budovách nádraží Střížovice, Hůrky, Kunžak-Lomy, Albeř a Nová
Bystřice. Vlaky jezdí právě tak často, abyste je mohli využít při
svých výletech a přitom jste nebyli rušeni v odpočinku. Navíc
máte výhodu – vlak vám zastaví přímo u prahu.
Kontakt:

Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 361 165
www.jhmd.cz
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Historická železnice Tábor–Bechyně

Železniční dráha Tábor–Bechyně byla první elektriﬁkovanou
železniční tratí na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Plán
železničního spojení z Tábora do Bechyně pochází z konce
19. století. Ve stejné době podniká své pokusy s elektrickým
pohonem na železnici František Křižík. Společné úsilí Družstva
bechyňské dráhy a ﬁrmy Křižík bylo úspěšné. Na jaře roku 1902
mu byla udělena koncese na stavbu a během jediného roku se
podařilo dráhu vybudovat. Slavnostní zahájení provozu na 24 km
dlouhé trati proběhlo 21. června 1903. Trať byla od počátku
projektována výhradně pro elektrický provoz. To umožnilo použití
lehčích vozidel a minimalizovalo zemní práce. Vedení trati
v krajině kopíruje okolní terén, výjimkou nejsou sklony 40 ‰
a oblouky o velmi malém poloměru. Proto i dnes je jízda z Tábora
do Bechyně zajímavým zážitkem. Jedinou původní větší umělou
stavbou je most přes řeku Lužnici v Táboře. U mostu dodnes
najdete i budovu bývalé elektrárny, která zajišťovala dodávky
elektřiny pro dráhu. Původně končila trať na levém břehu Lužnice
v dnešním prostoru „starého nádraží”. V roce 1928 byl zprovozněn
nový most přes Lužnici a trať prodloužena do dnešního nádraží
ve městě. Tento most v Bechyni, známý jako Bechyňská duha, je
rovněž technickým unikátem a národní kulturní památkou. Byl
postaven v letech 1926–1928. Jeho železobetonová konstrukce
se klene téměř 60 m nad hladinou řeky Lužnice, je dlouhý 190 m
a hlavní oblouk má rozpětí 90 m. Most je výjimečný i sdruženým
provozem, kromě železnice po něm vede i silnice spojující
Bechyni s Táborem a Týnem nad Vltavou.

Zajímavost:
V letních měsících se můžete o víkendech na trati svézt
pravidelnými a zvláštními vlaky, které jsou taženy historickými
vozidly v rámci Léta na Bechyňce.
Kontakt:

České dráhy
Husovo náměstí
390 02 Tábor
+420 725 802 257
www.cd.cz/jihocesky-kraj/nostalgicke-vlaky
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Lipenská přehrada

Lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě
v letech 1952–1959. S rozlohou 48,7 km2 jde o největší přehradní
nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky,
díky čemuž bývá také občas označována za české či jihočeské
moře. Délka vzdutí dosahuje 42 km. Nejširší je nádrž u Černé
v Pošumaví, kde se rozlévá až na 5 km. Na pravobřežní straně
zasahuje až ke státním hranicím s Rakouskem. Na nádrži se
nacházejí celkem tři stálé ostrovy. Největší ostrov – Tajvan
má za běžných podmínek obvod 715 m a nachází se v zadní
části přehrady u Černé v Pošumaví. Poblíž něj se nachází druhý
ostrůvek, ten má obvod přibližně 140 m. Blíže u přehrady u obce
Lipno nad Vltavou se nachází Králičí ostrov, který od roku 2010
přes léto obývají králíci a morčata. Jeho obvod za normálních
podmínek činí 160 m. Lipenské jezero je oblíbeným turistickým
cílem, a to jak v letních, tak i v zimních měsících.

Zajímavost:
Nádrž Lipno přetíná svou délkou 42 km šumavskou krajinu.
Přes Lipno nebyla postavena žádná komunikace (až na dvě
přemostění u přítoku a silnici přes hráz), a tak silnice nahrazují
sezónní přívozy. Na jezeře funguje také pravidelná lodní doprava.
Kontakt:

Infocentrum Lipno
Lipno nad Vltavou 87
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 736 053
www.lipno.info

56

50

Přehrada Orlík

Orlická přehrada se pyšní hned několika unikáty. Jedná se
o nejvodnatější jezero v Česku s nejvyšší betonovou hrází
a druhou nejvýkonnější vodní elektrárnou v České republice. Hráz
samotná je gravitační, tížná a beton, ze kterého je vyhotovena,
má světový československý patent v oblasti betonářství. Zařízení,
které beton vyrábělo, bylo v 50. letech nejmodernější na světě
včetně digitálních vah a stavební laboratoře. Do díla je možné
celoročně podniknout exkurze.

Zajímavost:
Přehrada funguje jako obří baterie a veškerá voda, které do ní
přiteče, je kompletně zadržována a následně přepouštěna přes
elektrárnu. Proto je nutné na Orlíku počítat s velkými výkyvy
hladiny.
Kontakt:

RoDePI, dobrovolný spolek
Orlík – hráz
397 01 Písek
+420 737 506 950
www.cez.cz/infocentra
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Stádlecký most

Most přes Lužnici stojí od roku 1975 pod městysem Stádlec a je
posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v České
republice. Původně, v letech 1848–1960, překlenoval Vltavu
u Podolska. V roce 1959 byl jako Podolský most prohlášen
národní technickou památkou. V letech 1960–1975 byl rozebrán
a přemístěn na dnešní místo na Lužnici.

Zajímavost:
Po napuštění přehrady Orlík by došlo k potopení Stádleckého
mostu, který byl v té době již kulturní památkou, a proto
bylo rozhodnuto o jeho pečlivém rozebrání, dokumentaci
a uložení na místě mimo zatopený břeh. Ze zahraničí přišla
v 60. letech nabídka na odkoupení mostu, byla však zamítnuta
a bylo rozhodnuto o pozdějším přestěhování a znovusestavení.
Z několika možných lokalit bylo vybráno malebné místo
na Lužnici, na silnici mezi obcemi Stádlec a Dobřejice.
Kontakt:

TOULAVA, o. p. s.
Vančurova 1946
390 01 Tábor
+420 775 012 001
www.toulava.cz
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Ždákovský most

Stavba mostu byla zahájena současně se stavbou hráze přehrady
Orlík v roce 1957. Stavba za 71 milionů korun československých
byla deﬁnitivně dokončena roku 1967. V té době byl most
považován za největší prostý plnostěnný dvoukloubový ocelový
obloukový most na světě. V současné době je v první světové
dvacítce a své prvenství drží v rámci České republiky. Dodnes
je také nejdelším obloukovým mostem s horní mostovkou (bez
táhla). Most prošel rozsáhlou rekonstrukcí a z jeho mostovky
i svahů kolem je krásný výhled.

Zajímavost:
Pod mostem je anomální akustika, a tak není slyšet obvykle žádný
zvuk, protne-li hladinu nějaký předmět.
Kontakt:

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

Městská elektrárna v Písku je nejstarší fungující hydroelektrárnou
v Čechách. Byla zřízena po úspěšné demonstraci osvětlení
centra města Františkem Křižíkem 23. června 1887. Písek se tak
stal prvním městem v Čechách se stálým veřejným elektrickým
osvětlením. Elektrárna byla uvedena do provozu 31. srpna 1888
v prostorách tehdejšího Podskalského mlýna. Objekt včetně
strojního vybavení je chráněn jako kulturní památka České
republiky.

Zajímavost:
V elektrárně zjistíte, že s počátky elektrického osvětlení v Písku to
nebylo zrovna snadné. Úšklebkáři říkávali: Ta písecká elektrika, ta
nesvítí, ta jen bliká.
Kontakt:

Městská elektrárna a muzeum
V Podskalí 2537
397 01 Písek
+420 382 217 034
www.piseckem.cz
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Zemský hřebčinec Písek

Zemský hřebčinec v Písku je komplex jedinečných budov
z režného zdiva. Hřebčinec byl vystavěn na přelomu 19. a 20.
století. První plemenní hřebci sem byli umístěni v roce 1902 a od
té doby se datuje historie chovu koní v Písku. Písecký hřebčinec
je jedním ze tří posledních státních podniků, které mají na starosti
chov koní v Česku. Od roku 2010 je chráněn jako národní kulturní
památka. Exkurze do objektu jsou možné.

Zajímavost:
Z píseckého chovu pocházel i legendární kůň Ardo, který stál
modelem sochaři J. V. Myslbekovi, když modeloval pomník
sv. Václava pro pražské Václavské náměstí. Kopii této sochy koně
najdete na monumentálním nádvoří píseckého hřebčince.
Kontakt:

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

Jedinečně dochovaný vodní mlýn v Hoslovicích je starý více
než 400 let. Unikátní mlýn s opraveným dobovým zařízením je
vhodným místem pro ukázku tradiční řemeslné výroby. Koná
se zde mnoho akcí, jež přibližují život na venkově i udržované
tradice a zvyky – například stavění máje, den mlynářů, den
řemesel, dožínky, konopická a další. Při akcích se peče chléb
v mlýnské peci. Součástí mlýna je stálá etnograﬁcká expozice
„Ze života šumavského Podlesí“. Vodní mlýn Hoslovice je otevřen
pro veřejnost od dubna do října a spravuje jej Muzeum středního
Pootaví Strakonice.

Zajímavost:
Prostředí historického vodního mlýna je oblíbeným dějištěm ﬁlmů
a pohádek. Natáčela se zde například pohádka Zdeňka Svěráka
Tři bratři.
Kontakt:

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