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CZEHistorické sídlo rodu Rožmberků 
pod ochranou UNESCO zahrnuje 
na čtyřicet budov a palácových 
stavení soustředěných kolem pěti 
zámeckých nádvoří a jedenác-
ti hektarů zámecké zahrady. Tím 
vším se řadí mezi nejrozsáhlejší 
středoevropské zámecké kom-
plexy. Jedná se o původně gotický 
hrad, který byl přestavěn na renesanční zámek, se zbytkem gotických 
hradeb, zámeckou kaplí a unikátním barokním zámeckým divadlem.  

+420 380 704 721, www.zamek-ceskykrumlov.eu 
GPS: 48°48’46.322”N, 14°18’49.924”E

1. Státní hrad a zámek Český Krumlov  
    – UNESCO

Holašovice jsou nejlépe zacho-
vaným příkladem jihočeské ar-
chitektury 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 je umocněn také tím, že se nejedná o skanzen, ale o trvale 
osídlenou ves, čímž je vytvořeno živé společenství v prostředí ven- 
kovského sídla.

+420 387 982 145, www.holasovice.eu 
GPS: 48°58’7.281”N, 14°16’20.824”E

2. Holašovice – UNESCO  

Zámek Hluboká nad Vltavou patří 
mezi nejvýznamnější zámecké 
areály období romantismu ve 
střední Evropě. Původně královský 
hrad ze 13. století, později rene-
sanční zámek. Dnešní novogotic- 
kou podobu získal zámek v letech 
1840 – 1871, kdy byl přestavěn po 
vzoru královského hradu Windsor, 
druhého největšího obývaného 
hradu na světě. Zámek se tyčí na 
příkrém ostrohu nad řekou Vltavou v Hluboké nad Vltavou. Národní kul-
turní památka. 

+420 387 843 911, www.zamek-hluboka.eu 
GPS: 49°3’2.202”N, 14°26’31.400”E

3. Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek skrývá ve svém jádru zbytky 
původní tvrze ze 14. století. Dnešní re-
nesanční budova vznikla po roce 1530 
a byla několikrát upravena. Zámecké in-
teriéry prvního patra mají dispozici z 80. 
let 17. století. Představují autentickou 
podobu šlechtického bytu posledních 
majitelů z doby kolem roku 1910. Součástí zámeckého  areálu je zámecký 
rybník a přírodně krajinářský park, který získal svou dnešní podobu na přelomu 
19. a 20. století.

+420 384 384 228, www.zamek-cervenalhota.eu 
GPS: 49°14’47.446”N, 14°53’6.724”E

4. Státní zámek Červená Lhota

Monumentální soubor budov hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci, pro-
hlášený v roce 1996 národní kulturní 
památkou, patří k nejrozsáhlejším 
památkovým komplexům v České 
republice. Návštěvníky čekají tři pro-
hlídkové trasy rozdělené podle jednot-
livých stavebních etap. Prostory hradu 
a zámku často ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, 
které z něj vytvářejí významné kulturně společenské centrum.

+420 384 321 279, www.zamek-jindrichuvhradec.eu 
GPS: 49°8’31.312”N, 15°0’1.737”E

Původně královský gotický hrad ze  
13. století, časem upravován a přesta-
vován. Dnešní zámek tvoří čtyři křídla 
uzavírající dvůr. Od okolního terénu 
je oddělen příkopem, přes nějž vede 
most do průjezdu. Své pojmenování 
získal díky poloze vysoko na skále nad 
údolím Vltavy. Po vybudování vodní 
nádrže Orlík se nachází jen pár metrů nad její hladinou. V zámku je lovecká 
síň s trofejemi, velká sbírka loveckých zbraní, knihovna a muzeum historie.

+420 382 275 101, www.zamekorlik.cz
GPS: 49°30’46.840”N, 14°10’13.518”E

Základ třeboňské rybniční soustavy 
tvoří rybníky propojené stokami vybu-
dované podél řeky Lužnice severo-
jižním směrem mezi městy Třeboň  
a Veselí nad Lužnicí. Tvoří ji Zlatá 
stoka, Stará řeka, Nová řeka, rybník 
Rožmberk, Rožmberská bašta a ryb-
ník Svět. Dnešní ráz a charakter vtisk-
ly třeboňské krajině systematické úpravy rybníkářů Štěpánka Netolického  
a Jakuba Krčína z Jelčan. Rožmberk s 647 hektary je největším rybníkem ve 
střední Evropě.

+420 384 721 169, www.itrebon.cz 
GPS:49°0’13.352”N, 14°46’16.700”E (Informační centrum Třeboň)
GPS:49°2’51.504”N, 14°45’27.795”E (Rybník Rožmberk)

Dunaj se klikatí od Řezna přes Pa- 
sov a Vídeň až do Budapešti. Protéká 
městy a regiony, která jsou součástí 
světového kulturního dědictví, teče 
kolem hradů, zámků a výstavných 
klášterů.  Pokud kdysi používala šlech-
ta starou cestu z praktických důvodů, 
můžeme dnes jako knížata jet lodí  
z Řezna či Pasova do Lince nebo Vídně. Můžeme se tak vydat mimo jiné po 
stopách Marka Aurelia, Friedricha Barbarossy a Habsburků.

+43 732 7070 2009, www.strassederkaiserundkoenige.com

„Malá historická města“ je asociace 
malých historicky významných měst 
Rakouska. Celkem 15 měst zve 
návštěvníky, a to nejen návštěvníky se 
zájmem o kulturu, na objevnou cestu. 
V Horním Rakousku patří k tomuto 
sdružení například barokní město 
Schärding, tisícileté romantické měs-
to Steyr nebo Braunau am Inn. Jedno mají města společné – jsou místem  
setkání kultury a zážitků. Středověká městská jádra, historická města  
a točité uličky vás okouzlí zvláštním půvabem a vytvoří atmosféru, vybízející  
k oddechu.

+43 7252 52290, www.khs.info

Milovníci umění, kultury a ar-
chitektury si v Linci na Dunaji 
přijdou na své. Ať už při ob-
jevování kulturní míle přímo  
u vody, při jízdě lodí po druhé 
největší řece Evropy nebo při 
toulkách malebnými uličkami  
a ulicemi. Určitě si užijte známý 
linecký dort v jedné z mnoha 
kaváren. 

+43 732 7070 2009, www.linztourismus.at, www.linztermine.at 
GPS: 48°18’21.816”N 14°17’11.831”E

V památníku Walhalla bei Donaustauf 
si můžete prohlédnout mramorové 
busty a pamětní tabule významných 
osobností německy mluvících zemí, 
zhotovené na podnět bavorského krále 
Ludvíka I. od roku 1842. Walhalla je 
chápána jako hlavní sbírka uměleckých 
děl bavorského krále Ludvíka. 

+49 9403 961680, 
www.walhalla-regensburg.de 
GPS: 49°01’54.6”N 12°13’19.4”E

Muzeum Zlaté stezky ukazuje v pěti 
dílčích částech význam Zlaté stezky 
jako hospodářského a kulturního 
spojení mezi Bavorskem a Českou 
republikou. Dokumentuje nejen dřívěj- 
ší význam města Waldkirchen jako 
střediska na Zlaté stezce, ale je též 
zvláštním muzeem a střediskem výzku-
mu Zlaté stezky a prezentuje obsáhle 
hospodářské a kulturní spojení mezi Bavorskem a Čechami v průběhu téměř 
tisíce let. 

+49 8581 19433, www.waldkirchen.de
GPS: 48°43’43.9”N 13°36’03.5”E

V muzeu skla v Pasově se nachází 
celosvětově největší sbírka skla  
z Bavorska, Čech, Slezska a Rakous-
ka. Muzeum najdete v historickém 
komplexu budov „Wilder Mann“ přímo 
uprostřed pasovského starého měs-
ta. Více než 30 000 sklenic, přičemž 
těch vystavených je více než 13 000, 
poskytuje přehled o různých epochách 
českého sklářského umění od roku 1700 do roku 1950, od baroka po  
modernu.

+49 851 35071, www.glasmuseum.de 
GPS: 48°34’30.376”N, 13°28’6.323”E

Naučná stezka vede od parkoviště 
na Jeleních Vrších podél plavebního 
kanálu na Raškov nad Novou Pecí, 
kde je možnost parkování pro motori- 
sty. Na trase dlouhé devět kilometrů 
je k vidění řada atraktivních částí to-
hoto technického díla a především 
krásná šumavská příroda. Stezka je 
vhodná pro všechny. Cyklisty, pěší turisty, v zimě pro běžkaře a vzhledem  
k rovnému, nenáročnému povrchu a dosažitelnosti, také pro vozíčkáře a další 
návštěvníky. 

+ 420 602 391 223, IC Nová Pec, www.npsumava.cz 
GPS: 48°48’59.360”N, 13°52’39.240”E

V půvabném kraji lesů, kopců a rybníků 
České Kanady, najdete něco, co jinde 
nabídnout prostě nemohou - poslední 
úzkorozchodnou železnici v Čechách. 
Od roku 1897 neodmyslitelně patří ke 
koloritu Jindřichohradecka dvě lokálky 
s rozchodem kolejí pouhých 760 mili- 
metrů. Obě tratě, Jindřichův Hradec 
– Nová Bystřice i Jindřichův Hra-
dec – Obrataň, dodnes slouží svému 
původnímu účelu, každodenní osobní 
a nákladní dopravě.

+420 384 361 165, www.jhmd.cz 
GPS: 49°8’38.760”N, 15°0’10.764”E

Buškův hamr je funkční technickou 
památkou. Celé zařízení je poháněno 
třemi vodními koly, jež uvádějí do 
chodu buchar, brus a dmychad-
la 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 hamerní-
ka. Dochovaná kladiva a kleště jsou 
předměty s velkou historickou hod-
notou.

+420 386 322 545, 
www.buskuv-hamr.cz 
GPS: 48°50’5.360”N, 
14°37’22.180”E

Renesanční zámek s hranolovou věží je 
výraznou dominantou města Bechyně. 
Nádvorní fasády zdobí unikátní nástěn-
né malby z 16. století. Mezi zámeckými 
interiéry vyniká velký rožmberský sál, 
zbrojnice, soudní síň a reprezentační 
sál. V původních zámeckých interiérech 
je umístěna historická expozice, v pěti 
podlažích bývalé sýpky Muzeum sochaře V. Preclíka a v bývalém zámeckém 
pivovaru expozice české a světové umělecké keramiky.

+420 603 419 590, www.panstvi-bechyne.cz
GPS: 49°17’29.461”N, 14°28’4.346”E

Dnešní zámecký soubor Blatná patří 
nesporně mezi stavebně-historicky 
nejhodnotnější a architektonicky nej- 
významnější památky svého druhu  
v ČR. Svou dlouhou historií, svébyt-
nou architekturou ve vzácně docho-
vaném prostředí parků a vodních ploch  
i současným stavem, se řadí ke kle-
notům mezi českými hradními komplexy. Vedle Švihova a Červené Lhoty je 
jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na našem území.

+420 383 422 934, www.zamek-blatna.cz
GPS: 49°25’21.665”N, 13°52’46.197”E

Prohlídková trasa hradu Rožmberk 
přivádí návštěvníky nejen do doby 
posledních Rožmberků, Viléma a Petra 
Voka, ale představuje také slavný rod 
Buquoyů. Současná podoba hradu je 
výsledkem přestavby v duchu roman-
tické gotiky, čemuž odpovídá i úprava 
interiérů. Hradní sbírka obrazů upoutá 
nejen jmény slavných autorů, K. Škréty, N. Grunda, J. Kupeckého a dalších, 
ale i portréty historických osobností včetně Perchty z Rožmberka – Bílé Paní.

+420 380 749 838, www.hrad-rozmberk.eu 
GPS: 48°39’21.759”N, 14°21’54.236”E

Město Písek se pyšní nejstarším dosud 
stojícím kamenným mostem v Čechách. 
Vystavěla ho královská písecko-zví- 
kovská stavební huť ještě před koncem 
13. století. Má sedm oblouků, délku 110 
metrů a šířku 6,5 metru. Most je vyzdo-
ben kopiemi barokních soch – sv. Jana 
Nepomuckého s anděly, sv. Antonína 
Paduánského a Kalvárie. Během staletí musel most mnohokrát čelit velkým po- 
vodním. V srpnu 2002 vystoupila hladina řeky o 8,5 metru.

+420 387 999 999, www.icpisek.cz 
GPS: 49°18’35.549”N, 14°8’44.706”E

V letech 1825 – 1832 byla vybudována 
mezi Českými Budějovicemi a Lincem 
železniční trať pro vozy tažené koňmi. 
Jednalo se o nejstarší a ve své době  
i nejdelší železnici na evropském konti-
nentu. 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.

+420 386 354 820, www.muzeumcb.cz
GPS: 48°58’6.384”N, 14°28’18.444”E

Hrad Landštejn je mohutný hrad  
v centru České Kanady. Majestátně se 
tyčí nad místními lesy jako nedobytný 
strážný hrad, což byl také jeho původní 
účel. Byl postaven na začátku 13. sto-
letí na pomezí Čech, Moravy a Dolního 
Rakouska jako ochranný hrad zemské 
stezky. Základ stavby má románský 
charakter. Finální podobu hrad ovšem získal až v období gotiky a renesance. 
Jedná se o jednu z největších a nejlépe dochovaných zřícenin na území ČR.

+420 384 498 580, www.hrad-landstejn.eu 
GPS: 49°1’27.558”N, 15°13’48.761”E

Zámek v Dačicích byl postaven kon-
cem 16. století v renesančním slohu, 
později byl upraven barokně a v první 
polovině 19. století empírově. Pro-
hlídková trasa vás zavede do reprez-
entačních sálů v přízemí, skrze halu 
s unikátním empírovým schodištěm 
vstoupíte do obytných interiérů prvního 
patra a známé zámecké knihovny. Zámek nabízí také prohlídku Městského 
muzea a galerie, možnost odpočinku na nádvoří či procházky v zámeckém 
parku.  

+420 384 420 246, www.zamek-dacice.eu 
GPS: 49°4’46.564”N, 15°25’53.934”E

Renesanční zámek s rozsáhlým parkem 
na jihozápadní straně historického cen-
tra města Třeboň nabízí tři prohlídkové 
trasy. Reinstalovanou trasu Rožmber-
ské renesanční interiéry, ve které je  
k vidění především alchymistická dílna 
z doby císaře Rudolfa II., knihovna Pe-
tra Voka a rožmberská zbrojnice, trasu 
zahrnující soukromá Schwarzenberská apartmá a konečně třetí trasu nabíze-
jící prohlídku konírny, kasematů a unikátní psí kuchyně.

+420 384 721 193, www.zamek-trebon.eu 
GPS: 49°0’11.440”N, 14°46’10.250”E

Hrad ze 13. století, postavený na  
ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí 
a Novohradským potokem, nabízí tři 
prohlídkové trasy. Hrad – buquoyské 
interiéry, Byt panského úředníka - pohled 
do měšťanské domácnosti na počátku 
dvacátého století a Hradní příkop. 
Expozici hradu tvoří obrazová galerie, 
sbírka rodových portrétů, expozice historického empírového nábytku, lovecké 
zbraně, trofeje a sbírka unikátního černého hyalitového skla.

+420 386 362 135, www.hrad-novehrady.eu 
GPS: 48°47’22.024”N, 14°46’29.429”E

Zámek Kratochvíle je stavbou, která 
neměla v Čechách druhé poloviny  
16. století obdoby. Je výrazem okázalé 
velkorysosti Viléma z Rožmberka a ve 
své konečné podobě představuje kle-
not stavitelského a dekoračního umění 
doby renesance. Prohlídkové trasy 
zámku jsou zaměřeny na prezentaci 
cenné výzdoby renesančních interiérů. Velká pozornost je věnována rene-
sanční architektuře, manýristické malířské výzdobě areálu a figurální štukové 
výzdobě.

+420 388 324 380, www.zamek-kratochvile.eu 
GPS: 49°3’30.535”N, 14°10’5.764”E

5. Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
11. Zámek Orlík

17. Třeboňská rybniční soustava

21. Dunajská cesta císařů a králů  

22. Malá historická města 

23. Kulturní míle v Linci

24. Walhalla

25. Muzeum Zlaté stezky

26. Muzeum skla Pasov 

18. Schwarzenberský plavební kanál

20. Jindřichohradecké úzkokolejky

19. Buškův Hamr

12. Zámek Bechyně

13. Vodní zámek Blatná

14. Státní hrad Rožmberk

15. Kamenný most v Písku

16. Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec 
     (Muzeum koněspřežky České Budějovice)

7. Státní hrad Landštejn

6. Státní zámek Dačice

8. Státní zámek Třeboň

9. Státní hrad Nové Hrady

10. Státní zámek Kratochvíle

Kraj po staletí spravovaný lidmi 
těsně spjatými s přírodou překvapí 
svou krásou každého návštěvníka. 

Kdo přijede za historickými památ-
kami, pochopí, jak osvícené a bo-
haté musely být šlechtické rody 
Rožmberků, Schwarzenbergů či 
Buquoyů a jak vynikající umělci  
a řemeslníci zde žili. 

Zanechali zde totiž budoucím 
generacím nespočet kulturně his-
torických památek jako doklad bo-
haté a mnohotvárné historie. 

Starobylá města plná života a kul-
tury, majestátné hrady či gotické  
kostely, zasněné renesanční zám-
ky, kláštery, památky lidového stavi-
telství, zajímavé technické stavby 
včetně důmyslných rybničních sys-
témů. 

Na prohlídku všeho, co Jihočeský 
kraj nabízí, jedna dovolená nestačí. 

Přijeďte a uvidíte.

PAMÁTKY
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CZEHistorické sídlo rodu Rožmberků 
pod ochranou UNESCO zahrnuje 
na čtyřicet budov a palácových 
stavení soustředěných kolem pěti 
zámeckých nádvoří a jedenác-
ti hektarů zámecké zahrady. Tím 
vším se řadí mezi nejrozsáhlejší 
středoevropské zámecké kom-
plexy. Jedná se o původně gotický 
hrad, který byl přestavěn na renesanční zámek, se zbytkem gotických 
hradeb, zámeckou kaplí a unikátním barokním zámeckým divadlem.  

+420 380 704 721, www.zamek-ceskykrumlov.eu 
GPS: 48°48’46.322”N, 14°18’49.924”E

1. Státní hrad a zámek Český Krumlov  
    – UNESCO

Holašovice jsou nejlépe zacho-
vaným příkladem jihočeské ar-
chitektury 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 je umocněn také tím, že se nejedná o skanzen, ale o trvale 
osídlenou ves, čímž je vytvořeno živé společenství v prostředí ven- 
kovského sídla.

+420 387 982 145, www.holasovice.eu 
GPS: 48°58’7.281”N, 14°16’20.824”E

2. Holašovice – UNESCO  

Zámek Hluboká nad Vltavou patří 
mezi nejvýznamnější zámecké 
areály období romantismu ve 
střední Evropě. Původně královský 
hrad ze 13. století, později rene-
sanční zámek. Dnešní novogotic- 
kou podobu získal zámek v letech 
1840 – 1871, kdy byl přestavěn po 
vzoru královského hradu Windsor, 
druhého největšího obývaného 
hradu na světě. Zámek se tyčí na 
příkrém ostrohu nad řekou Vltavou v Hluboké nad Vltavou. Národní kul-
turní památka. 

+420 387 843 911, www.zamek-hluboka.eu 
GPS: 49°3’2.202”N, 14°26’31.400”E

3. Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek skrývá ve svém jádru zbytky 
původní tvrze ze 14. století. Dnešní re-
nesanční budova vznikla po roce 1530 
a byla několikrát upravena. Zámecké in-
teriéry prvního patra mají dispozici z 80. 
let 17. století. Představují autentickou 
podobu šlechtického bytu posledních 
majitelů z doby kolem roku 1910. Součástí zámeckého  areálu je zámecký 
rybník a přírodně krajinářský park, který získal svou dnešní podobu na přelomu 
19. a 20. století.

+420 384 384 228, www.zamek-cervenalhota.eu 
GPS: 49°14’47.446”N, 14°53’6.724”E

4. Státní zámek Červená Lhota

Monumentální soubor budov hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci, pro-
hlášený v roce 1996 národní kulturní 
památkou, patří k nejrozsáhlejším 
památkovým komplexům v České 
republice. Návštěvníky čekají tři pro-
hlídkové trasy rozdělené podle jednot-
livých stavebních etap. Prostory hradu 
a zámku často ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, 
které z něj vytvářejí významné kulturně společenské centrum.

+420 384 321 279, www.zamek-jindrichuvhradec.eu 
GPS: 49°8’31.312”N, 15°0’1.737”E

Původně královský gotický hrad ze  
13. století, časem upravován a přesta-
vován. Dnešní zámek tvoří čtyři křídla 
uzavírající dvůr. Od okolního terénu 
je oddělen příkopem, přes nějž vede 
most do průjezdu. Své pojmenování 
získal díky poloze vysoko na skále nad 
údolím Vltavy. Po vybudování vodní 
nádrže Orlík se nachází jen pár metrů nad její hladinou. V zámku je lovecká 
síň s trofejemi, velká sbírka loveckých zbraní, knihovna a muzeum historie.

+420 382 275 101, www.zamekorlik.cz
GPS: 49°30’46.840”N, 14°10’13.518”E

Základ třeboňské rybniční soustavy 
tvoří rybníky propojené stokami vybu-
dované podél řeky Lužnice severo-
jižním směrem mezi městy Třeboň  
a Veselí nad Lužnicí. Tvoří ji Zlatá 
stoka, Stará řeka, Nová řeka, rybník 
Rožmberk, Rožmberská bašta a ryb-
ník Svět. Dnešní ráz a charakter vtisk-
ly třeboňské krajině systematické úpravy rybníkářů Štěpánka Netolického  
a Jakuba Krčína z Jelčan. Rožmberk s 647 hektary je největším rybníkem ve 
střední Evropě.

+420 384 721 169, www.itrebon.cz 
GPS:49°0’13.352”N, 14°46’16.700”E (Informační centrum Třeboň)
GPS:49°2’51.504”N, 14°45’27.795”E (Rybník Rožmberk)

Dunaj se klikatí od Řezna přes Pa- 
sov a Vídeň až do Budapešti. Protéká 
městy a regiony, která jsou součástí 
světového kulturního dědictví, teče 
kolem hradů, zámků a výstavných 
klášterů.  Pokud kdysi používala šlech-
ta starou cestu z praktických důvodů, 
můžeme dnes jako knížata jet lodí  
z Řezna či Pasova do Lince nebo Vídně. Můžeme se tak vydat mimo jiné po 
stopách Marka Aurelia, Friedricha Barbarossy a Habsburků.

+43 732 7070 2009, www.strassederkaiserundkoenige.com

„Malá historická města“ je asociace 
malých historicky významných měst 
Rakouska. Celkem 15 měst zve 
návštěvníky, a to nejen návštěvníky se 
zájmem o kulturu, na objevnou cestu. 
V Horním Rakousku patří k tomuto 
sdružení například barokní město 
Schärding, tisícileté romantické měs-
to Steyr nebo Braunau am Inn. Jedno mají města společné – jsou místem  
setkání kultury a zážitků. Středověká městská jádra, historická města  
a točité uličky vás okouzlí zvláštním půvabem a vytvoří atmosféru, vybízející  
k oddechu.

+43 7252 52290, www.khs.info

Milovníci umění, kultury a ar-
chitektury si v Linci na Dunaji 
přijdou na své. Ať už při ob-
jevování kulturní míle přímo  
u vody, při jízdě lodí po druhé 
největší řece Evropy nebo při 
toulkách malebnými uličkami  
a ulicemi. Určitě si užijte známý 
linecký dort v jedné z mnoha 
kaváren. 

+43 732 7070 2009, www.linztourismus.at, www.linztermine.at 
GPS: 48°18’21.816”N 14°17’11.831”E

V památníku Walhalla bei Donaustauf 
si můžete prohlédnout mramorové 
busty a pamětní tabule významných 
osobností německy mluvících zemí, 
zhotovené na podnět bavorského krále 
Ludvíka I. od roku 1842. Walhalla je 
chápána jako hlavní sbírka uměleckých 
děl bavorského krále Ludvíka. 

+49 9403 961680, 
www.walhalla-regensburg.de 
GPS: 49°01’54.6”N 12°13’19.4”E

Muzeum Zlaté stezky ukazuje v pěti 
dílčích částech význam Zlaté stezky 
jako hospodářského a kulturního 
spojení mezi Bavorskem a Českou 
republikou. Dokumentuje nejen dřívěj- 
ší význam města Waldkirchen jako 
střediska na Zlaté stezce, ale je též 
zvláštním muzeem a střediskem výzku-
mu Zlaté stezky a prezentuje obsáhle 
hospodářské a kulturní spojení mezi Bavorskem a Čechami v průběhu téměř 
tisíce let. 

+49 8581 19433, www.waldkirchen.de
GPS: 48°43’43.9”N 13°36’03.5”E

V muzeu skla v Pasově se nachází 
celosvětově největší sbírka skla  
z Bavorska, Čech, Slezska a Rakous-
ka. Muzeum najdete v historickém 
komplexu budov „Wilder Mann“ přímo 
uprostřed pasovského starého měs-
ta. Více než 30 000 sklenic, přičemž 
těch vystavených je více než 13 000, 
poskytuje přehled o různých epochách 
českého sklářského umění od roku 1700 do roku 1950, od baroka po  
modernu.

+49 851 35071, www.glasmuseum.de 
GPS: 48°34’30.376”N, 13°28’6.323”E

Naučná stezka vede od parkoviště 
na Jeleních Vrších podél plavebního 
kanálu na Raškov nad Novou Pecí, 
kde je možnost parkování pro motori- 
sty. Na trase dlouhé devět kilometrů 
je k vidění řada atraktivních částí to-
hoto technického díla a především 
krásná šumavská příroda. Stezka je 
vhodná pro všechny. Cyklisty, pěší turisty, v zimě pro běžkaře a vzhledem  
k rovnému, nenáročnému povrchu a dosažitelnosti, také pro vozíčkáře a další 
návštěvníky. 

+ 420 602 391 223, IC Nová Pec, www.npsumava.cz 
GPS: 48°48’59.360”N, 13°52’39.240”E

V půvabném kraji lesů, kopců a rybníků 
České Kanady, najdete něco, co jinde 
nabídnout prostě nemohou - poslední 
úzkorozchodnou železnici v Čechách. 
Od roku 1897 neodmyslitelně patří ke 
koloritu Jindřichohradecka dvě lokálky 
s rozchodem kolejí pouhých 760 mili- 
metrů. Obě tratě, Jindřichův Hradec 
– Nová Bystřice i Jindřichův Hra-
dec – Obrataň, dodnes slouží svému 
původnímu účelu, každodenní osobní 
a nákladní dopravě.

+420 384 361 165, www.jhmd.cz 
GPS: 49°8’38.760”N, 15°0’10.764”E

Buškův hamr je funkční technickou 
památkou. Celé zařízení je poháněno 
třemi vodními koly, jež uvádějí do 
chodu buchar, brus a dmychad-
la 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 hamerní-
ka. Dochovaná kladiva a kleště jsou 
předměty s velkou historickou hod-
notou.

+420 386 322 545, 
www.buskuv-hamr.cz 
GPS: 48°50’5.360”N, 
14°37’22.180”E

Renesanční zámek s hranolovou věží je 
výraznou dominantou města Bechyně. 
Nádvorní fasády zdobí unikátní nástěn-
né malby z 16. století. Mezi zámeckými 
interiéry vyniká velký rožmberský sál, 
zbrojnice, soudní síň a reprezentační 
sál. V původních zámeckých interiérech 
je umístěna historická expozice, v pěti 
podlažích bývalé sýpky Muzeum sochaře V. Preclíka a v bývalém zámeckém 
pivovaru expozice české a světové umělecké keramiky.

+420 603 419 590, www.panstvi-bechyne.cz
GPS: 49°17’29.461”N, 14°28’4.346”E

Dnešní zámecký soubor Blatná patří 
nesporně mezi stavebně-historicky 
nejhodnotnější a architektonicky nej- 
významnější památky svého druhu  
v ČR. Svou dlouhou historií, svébyt-
nou architekturou ve vzácně docho-
vaném prostředí parků a vodních ploch  
i současným stavem, se řadí ke kle-
notům mezi českými hradními komplexy. Vedle Švihova a Červené Lhoty je 
jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na našem území.

+420 383 422 934, www.zamek-blatna.cz
GPS: 49°25’21.665”N, 13°52’46.197”E

Prohlídková trasa hradu Rožmberk 
přivádí návštěvníky nejen do doby 
posledních Rožmberků, Viléma a Petra 
Voka, ale představuje také slavný rod 
Buquoyů. Současná podoba hradu je 
výsledkem přestavby v duchu roman-
tické gotiky, čemuž odpovídá i úprava 
interiérů. Hradní sbírka obrazů upoutá 
nejen jmény slavných autorů, K. Škréty, N. Grunda, J. Kupeckého a dalších, 
ale i portréty historických osobností včetně Perchty z Rožmberka – Bílé Paní.

+420 380 749 838, www.hrad-rozmberk.eu 
GPS: 48°39’21.759”N, 14°21’54.236”E

Město Písek se pyšní nejstarším dosud 
stojícím kamenným mostem v Čechách. 
Vystavěla ho královská písecko-zví- 
kovská stavební huť ještě před koncem 
13. století. Má sedm oblouků, délku 110 
metrů a šířku 6,5 metru. Most je vyzdo-
ben kopiemi barokních soch – sv. Jana 
Nepomuckého s anděly, sv. Antonína 
Paduánského a Kalvárie. Během staletí musel most mnohokrát čelit velkým po- 
vodním. V srpnu 2002 vystoupila hladina řeky o 8,5 metru.

+420 387 999 999, www.icpisek.cz 
GPS: 49°18’35.549”N, 14°8’44.706”E

V letech 1825 – 1832 byla vybudována 
mezi Českými Budějovicemi a Lincem 
železniční trať pro vozy tažené koňmi. 
Jednalo se o nejstarší a ve své době  
i nejdelší železnici na evropském konti-
nentu. 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.

+420 386 354 820, www.muzeumcb.cz
GPS: 48°58’6.384”N, 14°28’18.444”E

Hrad Landštejn je mohutný hrad  
v centru České Kanady. Majestátně se 
tyčí nad místními lesy jako nedobytný 
strážný hrad, což byl také jeho původní 
účel. Byl postaven na začátku 13. sto-
letí na pomezí Čech, Moravy a Dolního 
Rakouska jako ochranný hrad zemské 
stezky. Základ stavby má románský 
charakter. Finální podobu hrad ovšem získal až v období gotiky a renesance. 
Jedná se o jednu z největších a nejlépe dochovaných zřícenin na území ČR.

+420 384 498 580, www.hrad-landstejn.eu 
GPS: 49°1’27.558”N, 15°13’48.761”E

Zámek v Dačicích byl postaven kon-
cem 16. století v renesančním slohu, 
později byl upraven barokně a v první 
polovině 19. století empírově. Pro-
hlídková trasa vás zavede do reprez-
entačních sálů v přízemí, skrze halu 
s unikátním empírovým schodištěm 
vstoupíte do obytných interiérů prvního 
patra a známé zámecké knihovny. Zámek nabízí také prohlídku Městského 
muzea a galerie, možnost odpočinku na nádvoří či procházky v zámeckém 
parku.  

+420 384 420 246, www.zamek-dacice.eu 
GPS: 49°4’46.564”N, 15°25’53.934”E

Renesanční zámek s rozsáhlým parkem 
na jihozápadní straně historického cen-
tra města Třeboň nabízí tři prohlídkové 
trasy. Reinstalovanou trasu Rožmber-
ské renesanční interiéry, ve které je  
k vidění především alchymistická dílna 
z doby císaře Rudolfa II., knihovna Pe-
tra Voka a rožmberská zbrojnice, trasu 
zahrnující soukromá Schwarzenberská apartmá a konečně třetí trasu nabíze-
jící prohlídku konírny, kasematů a unikátní psí kuchyně.

+420 384 721 193, www.zamek-trebon.eu 
GPS: 49°0’11.440”N, 14°46’10.250”E

Hrad ze 13. století, postavený na  
ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí 
a Novohradským potokem, nabízí tři 
prohlídkové trasy. Hrad – buquoyské 
interiéry, Byt panského úředníka - pohled 
do měšťanské domácnosti na počátku 
dvacátého století a Hradní příkop. 
Expozici hradu tvoří obrazová galerie, 
sbírka rodových portrétů, expozice historického empírového nábytku, lovecké 
zbraně, trofeje a sbírka unikátního černého hyalitového skla.

+420 386 362 135, www.hrad-novehrady.eu 
GPS: 48°47’22.024”N, 14°46’29.429”E

Zámek Kratochvíle je stavbou, která 
neměla v Čechách druhé poloviny  
16. století obdoby. Je výrazem okázalé 
velkorysosti Viléma z Rožmberka a ve 
své konečné podobě představuje kle-
not stavitelského a dekoračního umění 
doby renesance. Prohlídkové trasy 
zámku jsou zaměřeny na prezentaci 
cenné výzdoby renesančních interiérů. Velká pozornost je věnována rene-
sanční architektuře, manýristické malířské výzdobě areálu a figurální štukové 
výzdobě.

+420 388 324 380, www.zamek-kratochvile.eu 
GPS: 49°3’30.535”N, 14°10’5.764”E

5. Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
11. Zámek Orlík

17. Třeboňská rybniční soustava

21. Dunajská cesta císařů a králů  

22. Malá historická města 

23. Kulturní míle v Linci

24. Walhalla

25. Muzeum Zlaté stezky

26. Muzeum skla Pasov 

18. Schwarzenberský plavební kanál

20. Jindřichohradecké úzkokolejky

19. Buškův Hamr

12. Zámek Bechyně

13. Vodní zámek Blatná

14. Státní hrad Rožmberk

15. Kamenný most v Písku

16. Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec 
     (Muzeum koněspřežky České Budějovice)

7. Státní hrad Landštejn

6. Státní zámek Dačice

8. Státní zámek Třeboň

9. Státní hrad Nové Hrady

10. Státní zámek Kratochvíle

Kraj po staletí spravovaný lidmi 
těsně spjatými s přírodou překvapí 
svou krásou každého návštěvníka. 

Kdo přijede za historickými památ-
kami, pochopí, jak osvícené a bo-
haté musely být šlechtické rody 
Rožmberků, Schwarzenbergů či 
Buquoyů a jak vynikající umělci  
a řemeslníci zde žili. 

Zanechali zde totiž budoucím 
generacím nespočet kulturně his-
torických památek jako doklad bo-
haté a mnohotvárné historie. 

Starobylá města plná života a kul-
tury, majestátné hrady či gotické  
kostely, zasněné renesanční zám-
ky, kláštery, památky lidového stavi-
telství, zajímavé technické stavby 
včetně důmyslných rybničních sys-
témů. 

Na prohlídku všeho, co Jihočeský 
kraj nabízí, jedna dovolená nestačí. 

Přijeďte a uvidíte.
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