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MŰEMLÉKEK
Dél-Csehországban 





Ez a vidék, amelyet sok-sok évszázada a 
természettel szoros kapcsolatban élő emberek 
alakítanak, hihetetlen szépségével minden 
látogatóját lenyűgözi. A történelmi műemlékeket 
felkeresve rácsodálkozhatunk az egykori nemesi 
családok, a Rožmberkek, a Schwarzenbergek és 
Buquoy-k felvilágosult szemléletére és elképesztő 
gazdagságára, csakúgy, mint a helyi művészek és 
mesteremberek tehetségére. Számtalan kulturális 
és történelmi emlék tanúskodik a régió gazdag és 
sokszínű történelméről. Élettel és kultúrával teli 
ősi városok, fenséges várak, gótikus templomok, 
álmodozó reneszánsz kastélyok, kolostorok, a népi 
építészet műemlékei, érdekes műszaki épületek, 
köztük egy egészen különleges mesterséges 
tórendszer várják itt a kíváncsi látogatókat. Egy 
dologban biztosak lehetünk: egyetlen nyaralás nem 
lesz elég arra, hogy Dél-Csehország valamennyi 
csodáját felfedezzük. Látogass el hozzánk, győződj 
meg róla a saját szemeddel.
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Várak, kastélyok,  
  UNESCO műemlékek 

  1   Český Krumlov vár és kastély – UNESCO
Český Krumlov várának és kastélyának monumentális 
épületegyüttese lenyűgöző építészeti megoldásai, kulturális 
hagyományai és mérete révén is joggal került fel az UNESCO 
világörökségi listájára. A Vítkovec család által alapított, majd a 
Rožmberkek idején reneszánsz stílusban átépített kastély egy sziklás 
hegyfokon emelkedik a kanyargó Moldva folyó felett, és összesen 
41 épületből, valamint egy csodálatos, 12 hektáros kastélyparkból 
áll. A Rožmberk család reneszánsz termei és a Schwarzenberg 
dinasztia 16., 18. és 19. századi lakosztályai mellett a látogatók 
további érdekes helyiségeket is megtekinthetnek. A Vármúzeum 
történelmi tereivel és figyelemre méltó kiállításaival egész évben 
fogadja a látogatókat. Innen mászhatunk fel a kastély tornyába is, 
melynek erkélyéről remek kilátás nyílik a városra. Igen népszerűek a 
kastély gótikus pincéi (az ún. Vencel-pincék), a lapidárium, illetve a 
kortárs cseh és közép-európai kerámiákat, üveg- és képzőművészeti 
műalkotásokat bemutató három galéria. A cseh színháztörténelem 
koronájának csillogó ékköve a kastély barokk színháza, amely az 
egyik legjobb állapotban fennmaradt 18. századi színház Európában. 
Szinte teljes mértékben sikerült megőrizni az eredeti díszleteket, 
kellékeket és jelmezeket, sőt, a színpadi technika a mai napig 
működőképes. A hercegi istállót bemutató kiállítás is nagyon kedvelt 
a turisták körében, ahol a Schwarzenberg család gyűjteményeiben 
őrzött régi lószerszámok és korabeli közlekedési eszközök 
tekinthetők meg. A legnagyobb attrakció a hat almásderes paripa 
által vontatott Schwarzenberg-hintó, illetve az ünnepi szán, melyhez 
csodálatos luxushám is tartozik.

Érdekességek: 
A kastély tornya ősidők óta Český Krumlov szimbóluma,  
gazdag történelmének és művészi szépségének kifejezője.  
Bár a kilátóteraszra 162 lépcsőt megmászva lehet csak feljutni, 
mindenképp megéri az erőfeszítést, hisz a város és a környező táj 
látképe egészen lenyűgöző. 

Kapcsolat:
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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  2   Holašovice – UNESCO
Holašovice falu a 19. század második felére jellemző dél-cseh 
népi építészet nagyszerű állapotban fennmaradt példája. Az 
itt található, egymás mellett fekvő gazdasági és lakóépületek 
szerkezetileg és díszítésüket tekintve az úgynevezett 
parasztbarokk stílusjegyeit viselik magukon. Holašovice 
különlegességét az is növeli, hogy a falu a mai napig lakott, tehát 
nem egy skanzent láthat itt a látogató, hanem egy élő, a múlttal 
szerves közösséget alkotó települést.

Érdekességek: 
A 13. században alapított faluról az első említés 1292-ből 
származik, amikor II. Vencel király odaadományozta azt a 
ciszterciták Vyšší Brodban lévő kolostorának egy másik birtok 
ellenértékeként. Holašovice így a következő öt és fél évszázadon 
át a kolostor tulajdona volt, egészen a feudalizmus végéig.

Kapcsolat:
Infocentrum Holašovice
Holašovice 43
373 84 Dubné
+420 387 982 145
www.holasovice.eu  
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  3   Bechyně kastély 
Bechyně eredetileg fejedelmi székhely volt. A Smutná és a Lužnice 
folyók összefolyása felett magasodó sziklaormon álló erődítményt 
már a 9. században említi egy okirat. 1268 körül az addig a prágai 
püspökség birtokát képező „Bechyně kopár hegye” II. Ottokár cseh 
király (Přemysl Otakar II) tulajdonába került, aki kővárat építtetett 
ide. Luxemburgi János király idejében a vár alatti részen település 
jött létre, amelyet 1323-ban várfalakkal vettek körül.  
A kastély mai, reneszánsz alakját leghíresebb tulajdonosának, Petr 
Vok Rožmbernek köszönheti. A kastélyban megcsodálhatjuk azt 
a dísztermet is, ahol Petr Vok és Ludanicei Katalin messze földön 
híres esküvőjére sor került, de figyelemre méltóak a várudvar 
falfestményei és az utolsó Rožmberk hálószobája is. A kiállítás 
részét képezi egy gyermekportrékat tartalmazó gyűjtemény is, 
amely a maga nemében egész Európában páratlan. A kastély 1958 
óta a Cseh Köztársaság kulturális műemléke. A kastély jelenlegi 
tulajdonosa, a Panství Bechyně SE 1994 óta folyamatosan kiterjedt 
és költséges javítási és helyreállítási munkákat végez. 1998-ban a 
kastélyt története során először megnyitották a nagyközönség előtt. 

Érdekességek: 
Az évszázadok során számos nemesi család váltotta egymást  
a Bechyně birtokon, köztük a nem túl ismert Paar család is, akik 
Lombardiából származtak, és akik nagyon jelentős szerepet vállalt 
az osztrák postai szolgáltatások megszervezésében Csehország 
területén a 17–19. században.

Kapcsolat:
Zámek Bechyně 
Zámek 1 
391 65 Bechyně
+420 602 843 442
www.resort-bechyne.cz/zamek 
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  4   Červená Lhota kastély 
A kastély, amely egy halastó közepén, egy kis sziklás szigeten 
magasodik, egy 14. századi erődítmény alapjaira épült. A mai 
reneszánsz épület 1530 után keletkezett, de a 19. század 
folyamán és a 20. század elején további átépítések is zajlottak 
rajta. Ekkor nyerte el jelenlegi neoreneszánsz külsejét. Az első 
emeletén található szobák hitelesen mutatják be a kastély 
utolsó tulajdonosai, a Schönburg-Hartenstein hercegi család 
arisztokratikus otthonát. A tetőtérben betekintést nyerhetünk 
a kisnemesek és szolgálóik életébe a monarchia utolsó éveiben 
és a két világháború közötti első Csehszlovák Köztársaság 
idejében. A barátságos légkört egy kis képtár és mindenekelőtt 
egy különleges, bár a modern időkből származó kastélyszínház 
teszi teljessé. A természetes kialakítású kastélypark mai alakját 
a 19. és a 20. század fordulóján nyerte el. Legnagyobb értéke a 
halastó (Zámecký rybník), ahol csónakot is kölcsönözhetünk, így a 
kastélyt és a környező tájat a vízről is megcsodálhatjuk.

Érdekességek: 
A kastélyparkban található dombon áll a Szentháromság-kápolna. 
Az egyszerű, reneszánsz stílusú kápolnát a 16. század 50-es 
éveiben építették. Napjainkban rendszeresen miséznek itt és 
egyházi esküvőket is tartanak.

Kapcsolat:
Státní zámek Červená Lhota
Červená Lhota 1
378 21 Kardašova Řečice
+420 384 384 228
www.zamek-cervenalhota.cz 
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  5   Dačice kastély
Az eredeti reneszánsz kastély, amely a 16. század végén épült 
a krájeki Krajíř család számára, mai megjelenését az 1930-as 
évekbeli rekonstrukció során nyerte el. Tárlatvezetés keretében 
a kastély 21 helyiségét tekinthetjük meg, amelyek a Dalberg 
család utolsó generációinak életével ismertetnek meg bennünket 
– ők egészen 1940-ig laktak itt. 2012-ben fejeződött be az 
első emeleten található helyiségek igényes felújítása, ezek 
közt dísztermet, társalgókat, könyvtárat és magánszobákat is 
láthatunk, amelyek berendezése hűen idézi meg a 20. század 
elejének stílusát. A kétszintes, szecessziós könyvtár az egyik 
legjelentősebb ilyen intézmény Csehországban és 17 000 kötettel 
rendelkezik. A kastélyhoz egy gyönyörűen gondozott, természetes 
szépségű park is tartozik, amely halastavával akár egész napra is 
kellemes kikapcsolódást jelenthet a gyermekes családok számára.        

Érdekességek: 
Dačice város gazdasági felemelkedése mögött Karl Anton 
Maximilian Dalberg (1792–1859) állt. Többek között ő alapította 
a helyi cukorgyárat, amelyben 1843-ban megalkották az első 
kockacukrot a világon.

Kapcsolat:
Státní zámek Dačice
Havlíčkovo nám. 85
380 01 Dačice
+420 384 420 246
www.zamek-dacice.cz 
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  6   Hluboká nad Vltavou kastély
Az eredeti barokk kastély alapjain 1839 és 1871 között az angol 
Tudor- és Erzsébet-kori építészet ihlette romantikus kastélyt 
emeltek. Az építkezést kezdeményező hercegi pár, II. János Adolf 
Schwarzenberg és felesége Eleonóra kiemelt figyelmet fordított 
a kastélypark kialakítására is. A kastély épülete mellett fekvő 
58 hektáros park teraszos kialakításával és szépen gondozott 
növényeivel a mai látogatókat is lenyűgözi. A tárlatvezetés során 
megtekinthetjük a dísztermeket és a könyvtárat, a reggeliző 
szalont, az olvasószobát, az értékes fali kárpitokkal díszített 
márványtermet és Eleonóra hercegnő lakosztályát. Egy másik 
útvonal Hluboká utolsó tulajdonosai, azaz Adolf herceg és 
felesége, Hilda privát szobáiba enged betekintést, illetve láthatjuk 
Adolf édesanyjának, Teréziának a szobáit is. A kastély alagsorában 
megcsodálhatjuk az eredeti konyhát az úgynevezett meleg és 
hideg konyhával, a cukrászdával, illetve a 20. század elejéről 
származó személy és étellifttel. 

Érdekességek: 
A Hluboká kastélyt a cseh királyok eredetileg őrvárként 
alapították a 13. század közepén, és királyi tulajdonként nem volt 
ritka, hogy elzálogosították.

Kapcsolat:
Státní zámek Hluboká
Zámek 142
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 387 843 911
www.zamek-hluboka.eu 
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  7    Jindřichův Hradec vár és kastély 
Jindřichův Hradec vára és kastélya a legnagyobb és legszebb 
történelmi műemlékek közé tartozik Csehországban. Az eredetileg 
gótikus stílusban épült várat a 16. század közepén a Hradec család 
utolsó képviselői, Jáchym és II. Adam egy nagyszabású átépítés 
révén csodálatos reneszánsz székhellyé alakították. Az általuk 
vezényelt építkezés mai napig látható tanúi a Jáchym-palota és az 
Adam-palota (Jáchymovo stavení, Adamovo stavení), a Spanyol-
szárny, a Kis és a Nagy Árkád a hozzá tartozó kerttel és a különleges 
zenei pavilon, amely a Rondel (Lugas) nevet viseli. A vár és a kastély 
történetével 3 tárlatvezetési útvonal révén ismerkedhetünk meg. 
Az Adam-palotát bemutató útvonal a vár egykori urai, a Hradec, 
a Slavata és a Černín családok reprezentációs tereivel ismertet 
meg bennünket. A „18. és 19. századi lakosztályok” nevezetű 
útvonalat bejárva rácsodálkozhatunk a barokk kor nagyszabású 
vadászataira, melynek színhelye a közeli Jemčina vadászkastély 
volt, ahová a Černín család egy nagy tűzvész után átköltözött 
Jindřichův Hradecből.  A „Középkori vár” nevű tárlatvezetés a 
kastély legrégebbi részeibe vezeti be a látogatókat, ahol olyan 
különlegességeket láthatunk, mint a 14. század elejéről származó, 
a Szent György-legendát ábrázoló falfestmények, vagy Csehország 
egyik legrégebbi és legjobb állapotban fennmaradt feketekonyhája. 
A Jindřichův Hradecben tett látogatás méltó befejezéseként 
érdemes felmászni a Fekete-toronyba (Černá věž).    

Érdekességek: 
A manierizmus stílusában gazdagon díszített Rondel kerti 
pavilont a nyári hónapokban bálokra, koncertekre és előkelő 
vendégek fogadására használták. A Rondel belső terének igazi 
különlegessége akusztikai tulajdonságaiban rejlett; a zenészek 
ugyanis a pincében foglaltak helyet, és a zene a padló közepén 
található keskeny nyíláson át áramlott a terembe, amely egy 
fenék nélküli vázára emlékeztetett. 

Kapcsolat:
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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  8   Kratochvíle kastély 
Az erdőkkel, legelőkkel és tavakkal körülölelt, festői 
környezetben fekvő kastély Csehország egyik legszebb 
reneszánsz műemléke, amelyet Vilém Rožmberk építtetett 1583 
és 1590 között. A reneszánsz mellett a manierizmus jegyeit is 
magán viselő épületet a kor neves építésze, az arognoi Baltazar 
Maggi mester tervezte. A nyári székhelyként szolgáló kastély így 
leginkább egy olasz kaszinó típusú villára emlékeztet, amelyet 
vizesárok és egy téglalap alakú kastélypark vesz körül, a bejárat 
felől várfallal és különálló kis házikókkal. A kastély belső terei az 
utolsó Rožmberkek – Vilém és Petr Vok – itteni ténykedésének 
időszakát mutatják be. A lakószobákat és a dísztermeket a régi 
leltárok alapján úgy állították helyre, hogy hűen tükrözzék a 16. 
és 17. század fordulója szerint állapotukat. A villa beltereinek 
stukkói, illetve vadászati motívumokat és a római történelem 
jeleneteit ábrázoló falfestményei egészen lenyűgözőek. A 
tárlatvezetés magában foglalja a Kisboldogasszony kápolnát is, és 
természetesen nem maradhat el a vizesárokkal díszített csodás 
reneszánsz kert megtekintése sem. 

Érdekességek: 
A mai kastély helyén eredetileg egy Leptáč nevű gazdaság állt, 
amelyet Vilém Rožmberk 1569-ben uradalmi helytartójának, a dél-
csehországi tavak híres építőjének, Jakub Krčínnek adományozott. 
Krčín új épületeket építtetett itt, amely körül kiterjedt vadasparkot 
létesített. A Rožmberk család fejének annyira megtetszett a hely, 
hogy 1759-ben elcserélte Krčínnel: Sedlčany várost és 10 falut 
adott érte.   

Kapcsolat:
Státní zámek Kratochvíle
Petrův Dvůr 9
384 11 Netolice
+420 388 324 380
www.zamek-kratochvile.cz 
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  9   Lnáře kastély
Az 1670–1686-os években a középkori erőd mellett kétszintes, 
négy szárnnyal rendelkező kastély épült. A kastély építését 
Aleš Vratislav, Mitrovice grófja kezdte el, majd Tomáš Zacheus, 
Humprecht grófjának, Jan Černínnek a fia fejezte be. Az igen 
értékes, barokk stílusú műemlék belső terei gazdagon díszítettek. 
Az antik mitológiából vett jeleneteket ábrázoló falfestmények 
Giacomo Tencalli művei. A freskók és az azokat kiegészítő stukkók 
megkapó szépségű összképet nyújtanak. Példaként kiemelhetjük 
a díszterem ősi istenséget ábrázoló mennyezeti freskóit. A Szent 
József kastélykápolna csodálatos falfestményei bibliai történeteket 
ábrázolnak. A kastély udvarát egy a 17. század végéről származó 
szökőkút díszíti. A kiterjedt kastélyparkban megtekinthetünk egy 
lapidáriumot is. Az ókori istenek szobrai Ignác Michael Platzer 
szobrászmester művei. A kastélyban a történelmi gyöngyszemek 
mellett két figyelemreméltó kiállítás is helyet kapott: a helyi 
halászat történetét bemutató tárlat és a Macskamúzeum. A tarka 
rododendronokkal ékes kastélykert és a csodálatos dísztermek 
ideális helyszínt nyújtanak esküvők, társasági összejövetelek és 
kongresszusok megrendezésére. A kastély tárlatvezetésekkel várja 
a látogatókat és szálláshelyként is működik. Ezen a környéken 
számos ősi halastó található. A legrégebbi tavakat még IV. Károly 
idején, a 14. században hozták létre, kibővítésükben pedig állítólag 
részt vett a dél-cseh vidék leghíresebb tóépítője, Jakub Krčín is. 

Érdekességek: 
Lnáře kastélya a Plzeňből České Budějovicébe vezető E49-es 
főút, vagyis az egykori demarkációs vonal mentén fekszik. Nem 
véletlen tehát, hogy 1945 májusában épp itt találkozott a három 
felszabadító hadsereg: az amerikai, a szovjet és Vlasov tábornok 
csapatai. Az amerikai katonákat a kastélyban szállásolták el, és itt 
éjszakázott Vlasov tábornok is.
 
Kapcsolat:  
Zámek Lnáře
Lnáře 1
387 42 Lnáře
+420 603 396 457
www.zameklnare.eu 
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 10  Mitrowicz kastély  
A romantikus kastély a Lužnice folyó partján fekszik, Týn nad Vltavou 
közelében. Az eredeti, 1565-ből származó erődítményt 1737–1741-
ben František Wratislav Mitrowicze gróf építtette újjá. Az új 
épületszárnyak mellett megépült a Szent Anna kápolna is, mely által 
a kastély elnyerte jelenlegi barokk külsejét. A 2008 utáni években a 
kastély igényes és minden részletre odafigyelő rekonstrukción esett 
át, a kastélyparkban 8500 palántát és 50 fát ültettek. A látogatókat 
különféle programok várják: a kosztümös tárlatvezetés, a tematikus 
rendezvények, a park és a gyógynövénykert meglátogatása 
és a hajókirándulások mellett szálláslehetősége és esküvők 
megrendezése is szerepel a kínálatban.

Érdekességek: 
A dísztermet magába foglaló emelet falait látványos falfestmények 
díszítik, amelyek Václav Wratislav Mitrowicz, azaz korabeli 
becenevén a „Kistörök” életének jeleneteit ábrázolják. A 
név onnan ered, hogy Mitrowicz 1591-ben II. Rudolf császár 
küldötteként a török szultánhoz indult Konstantinápolyba. Itt 
azonban kémkedéssel vádolták meg és letartóztatták, így a fiatal 
apródnak másfél évet gályarabságban kellett töltenie, majd 
további 2 évet raboskodott a Fekete-toronyban, a legkegyetlenebb 
török börtönben, amelyet az élők sírjának is neveztek. Élményeit 
hazatérése után egy igen olvasmányos útleírásban örökítette meg.

Kapcsolat:
Zámek Mitrowicz
Koloděje nad Lužnicí 1
375 01 Týn nad Vltavou
+420 728 353 133 
www.zamekmitrowicz.cz 
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 11  Orlík kastély
A kastély nevét (melynek jelentése „sasfiók”) fekvésének 
köszönheti: a Moldva folyó völgye felett magasodó sziklán áll, és 
fejedelmi külsejével ma is lenyűgöző látványt nyújt az Orlík-tó felett. 
A négy épületszárnyból és az azok által körülfogott várudvarból 
álló kastély mai neogótikus külsejét a 19. század közepén nyerte el. 
A Schwarzenberg család által fényűzően berendezett belső terek 
nagyszerűen bemutatják a 19. századi nemesi családok életmódját. 
A második emeleten található dísztermek a csehországi empire stílus 
talán legszebb példái; a Teska-terem faragott kazettás mennyezete 
és a Lovagterem igen figyelemreméltóak.  
A tárlatvezetés keretében megtekinthetjük továbbá a trófeafolyosót, 
a vadászfegyverek páratlanul gazdag gyűjteményét és a 
kastélykönyvtárat is. A kastélyt egy nagy kiterjedésű angolkert veszi 
körül, amely a Schwarzenbergek családi sírhelyének is otthont ad.

Érdekességek: 
1954 és 1961 között a kastély alatt felépült az Orlík-víztározó. 
A víz felduzzasztása előtt az 1950-es években fontolóra vették 
a kastély lebontását is, mivel a szikla, amelyen áll, ekkor már 
meglehetősen erodált volt, és attól tartottak, hogy a vízoszlop 60 
méterrel történő megemelése felgyorsítaná a folyamatot. Végül 
a sziklát betonnal megerősítették és a kastély ma is áll. A kastély 
megmenekülésében nagy szerepet játszott a Cseh Turisták Klubja 
is, akik intenzíven lobbiztak Orlík fennmaradása mellett, hiszen 
egy rendkívül népszerű kirándulóhelyről volt szó. Az 1962 óta 
működő víztározón hajójáratok is közlekednek.

Kapcsolat:
Zámek Orlík
398 07 Orlík nad Vltavou
+420 382 275 101
www.zamekorlik.cz 
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 12  Třeboň kastély 
Az eredeti, aprócska városi vár 1366 óta a Rožmberk család 
tulajdona volt, itt szálltak meg, ha időnként třeboňi birtokukra 
látogattak. 1562-ben tűzvész pusztított a városban, amely a várat 
sem kímélte, a felújítás során pedig Vilém Rožmberk utasítására azt 
fokozatosan egy reneszánsz kastéllyá építették át.  Ezzel egy időben 
a Rožmberk család uradalmi helytartója, Jakub Krčín az egykori 
külvárost elárasztva egy új halastavat hozott létre, amely később a 
Svět (jelentése: „világ”) nevet kapta. Vilém halála után 1602-ben 
az utolsó Rožmberk főúr, Petr Vok egész udvartartásával Třeboňba 
költözött. Az ő regnálása alatt fejeződtek be a belső kastély 
rekonstrukciós munkálatai. 1660-ban a háborúban elszegényedett 
třeboňi uradalmat a Schwarzenberg család vásárolta meg, és az 
egészen 1947-ig az ő tulajdonukat képezte. A tárlatvezetések 
keretében bejárhatjuk a Rožmberkek által kialakított reneszánsz 
belső tereket, ahol alkimista laboratóriumot, műalkotásokat 
bemutató szobát (kunstkomora) és a komornák helyiségeit 
(fraucimor) is megtekinthetjük. Az első emeleten Schwarzenbergek 
szerényebben berendezett szobái láthatók; a család rendszeresen 
itt töltötte a karácsonyt. A harmadik tárlatvezetési útvonal a 
kastély lovardájába enged betekintést, emellett felkeressük az ún. 
kutyakonyhát (innen látták el a szomszédos tenyészet állatait) és  
a város földalatti folyosóinak rendszerét, azaz a kazamatákat.  
A kastélyt gyönyörű angol tájpark veszi körül.

Érdekességek: 
1947-ben a kastélyt egy külön erre a célra hozott törvény, a Lex 
Schwarzenberg keretében államosították, csakúgy, mint Hluboká, 
Český Krumlov és más kastélyokat is. A kastély jelentős részét a 
treboňi Állami Regionális Archívum foglalja el, amely magában 
foglalja az eredeti, a Schwarzenbergek által nagymértékben 
kibővített Rožmberk-archívumot is.  

Kapcsolat:
Státní zámek Třeboň
Zámek 115
379 01 Třeboň
+420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz
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 13  Vimperk kastély 
Az eredeti vimperki várat a 13. század közepén alapították, és 
a Bajorországból Csehországba vezető „Arany Ösvény” mellett 
szolgált őrvárként. A vár a következő évszázadokban számos 
nemesi család tulajdonában volt, míg végül Jáchym z Hradce 
birtokába nem került. Tőle vásárolták meg a Rožmberkek, akik 
Vimperk barátságtalan gótikus várát tetszetős reneszánsz kastéllyá 
építtették át, és a pestisjárványok idején mindig ide vonultak vissza. 
A 17. század elején a kastély életében jelentős szerepet játszott a 
kolovrati Novohraský család, akiknek a fából készült álmennyezet 
különleges festményeit köszönhetjük. A Novohradský család után 
a vimperki uradalom az Eggenbergek kezébe került, majd e család 
kihalása után a Schwarzenbergek lettek a tulajdonosok egészen 
1947-ig. Az utolsó jelentős átépítésre, amelynek során a kastély 
elnyerte mai alakját, 1857-ben került sor, miután egy villámcsapás 
következtében az épület nagy része leégett. 1948-ban a kastély 
a város tulajdona lett, 1991-ben pedig a Cseh Környezetvédelmi 
Minisztérium vásárolta meg. 2010-ben a kastélyt nemzeti kulturális 
műemlékké nyilvánították, és 2015 januárja óta a Nemzeti 
Műemléki Intézet (Národní památkový ústav) kezeli.

Érdekességek: 
Jelenleg a Felső kastély teljes felújításon esik át a „Téli kastély 
felébresztése” projekt keretében. A tervek szerint 2020 végén a 
látogatók újra birtokba vehetik a Vimperki Múzeum kibővített és 
modernizált kiállítását, emellett új tárlatvezetési útvonalak mutatják 
be a kastély történetének egyes fázisait és a mindennapi életet a 
16–17. század fordulóján, továbbá megnyílik az új látogatóközpont is. 

Kapcsolat:
Státní zámek Vimperk
Zámek 20
385 01 Vimperk
+420 778 427 134
www.zamek-vimperk.cz 
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 14  Blatná vízi kastély 
Az egykori vár első említése 1235-ből származik. Bizonyos 
azonban, hogy a mocsaras területen lévő sziklaszigeten már jóval 
korábban is állt egy fából készült erődítmény, amelyet később várrá 
alakítottak át. A kastély történetének legfényesebb időszaka a 
rožmitáli Lev családdal fonódik össze. Jaroslav Lev z Rožmitál még 
Podjebrád György cseh király sógora is volt. Blatná nagyszabású 
átépítésének munkálatait is Jaroslav Lev kezdte meg, majd később 
a fia, Zdeněk Lev fejezte be azt. Ő hívta Blatnára a kor kiemelkedő 
építészét, Benedikt Rejtet, akinek a kastély a legértékesebb 
épületét, a háromoldalú ablakfülkékkel díszített gótikus-reneszánsz 
palotát köszönheti. 1798-tól Blatná az ottenhauseni Hildprandt 
család birtoka lett, az ő tevékenységük nyomán alakult át a vár 
a 18–19. század fordulóján kastéllyá. A Hildprantokat a múlt 
század 50-es éveiben elüldözték Csehszlovákiából, azonban 
1990-ben visszakapták a kastélyt. A Blatná kastély épületének 
domináns jellegzetessége a Fehér-torony, melynek képe már 
messziről visszatükröződik a víz felszínén. A tárlatvezetés során 
megtekinthetjük a keleti, a barokk és az empire szalonokat, a 
vadásztermet és a családi képtárat, míg a hosszabb túra magában 
foglalja a 15. század végéről származó falfestményekkel ékesített 
„Zöld Szobát” is. A kastély belső tereit elsősorban a Hildprandt család 
gyűjteményei díszítik. A kastélyt körülvevő 42 hektáros angolkert 
szintén látogatható. A parkban a mai napig folytatódik az európai 
dámszarvasok tenyésztése, illetve egzotikus fákat is találhatunk itt. 

Érdekességek: 
A Blatná kastély és környéke a filmesek kedvelt helyszíne. Számos 
olyan népszerű mesefilmet forgattak itt, mint például Az őrülten 
szomorú hercegnő vagy A fehér asszony.

Kapcsolat:
Zámek Blatná
Na Příkopech 320 
388 01 Blatná
+420 383 422 934
www.zamek-blatna.cz
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 15  Helfenburk vár  
A 14. században a Rožmberk család által alapított gótikus vár romjai 
Bavorov közelében, a Malošín nevezetű erdős dombon találhatók. A 
várat a 15. és a 16. század folyamán folyamatosan bővítették. A vár 
része az ún. Nagy-torony, ez a 18 méter magas, kör alakú építmény. 
1593-ban az utolsó Rožmberk, Petr Vok a várat az egész birtokkal 
együtt eladta Prachatice városának. Később az Eggenbergek és 
a Schwarzenbergek tulajdonában is volt. Ma a vár Bavorov város 
tulajdonában van, szabadon látogatható, ugyanakkor folyamatosan 
zajlanak rajta a műemlékvédelmi munkálatok is. Az év folyamán 
különféle rendezvényeknek ad otthont és esküvői szertartások is 
zajlanak itt.

Érdekességek: 
A vár kezelőjével történő előzetes egyeztetést követően és  
a szabályok betartásával lehetőség van arra, hogy a várudvaron 
töltsük az éjszakát saját sátorban vagy a szabad ég alatt. 

Kapcsolat: 
Zřícenina hradu Helfenburk
Správa hradu
373 41 Bavorov
+420 724 724 747
www.helfenburk.eu
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 16  Landštejn vár 
Közép-Európa egyik legfontosabb román stílusú emlékműve 
eredetileg a Přemysl család morva ágának erődjeként épült a 
12. század elején azzal a céllal, hogy az alsó-ausztriai Weitrába 
vezető utat védelmezze. Az uradalmat hamarosan Landštejn urai 
szerezték meg, akik a család székhelyévé tették. A vár fokozatos 
bővítéseken ment keresztül; a legkorábbi román stílusú részek 
mellett lassan felépültek a gótika, majd krajeki Krajíř család 
uralkodása alatt a reneszánsz jegyeit magukon viselő szárnyak, 
melyeket végül a barokk tüzérségi bástyák tettek teljessé. 
Landštejn dicsőségének 1771-ben egy villámcsapás vetett 
véget, melynek következtében a vár leégett és fokozatosan 
romba dőlt. A mai romantikus romok kiváló lehetőséget 
nyújtanak a látogatóknak arra, hogy szabadon sétálhassanak, 
megcsodálhassák a korai várépítészet példáit, és a magas 
őrtoronyból élvezhessék a Cseh Kanadának is nevezett táj 
szépségét. A vár lakóinak mindennapjait, életmódját és kultúráját 
ismerhetjük meg a közelmúltban felfedezett régészeti leleteket 
bemutató kiállítás révén, amely a vár bejáratánál található.        

Érdekességek: 
1771-ben a nagy toronyba villám csapott, és az ennek nyomán 
keletkező tűzvész jelentős károkat okozott a vár lakórészeiben. 
Az elhagyatott vár állapota gyorsan romlásnak indult, és falai 
építőanyagként kezdtek szolgálni a környező falvak lakói 
számára. A romantikus várrom később népszerű kirándulóhellyé 
vált, a Cseh Turisták Klubja számos hazafias túrát szervezett ide. 
Landštejn utolsó tulajdonosa az osztrák Sternbach grófi család 
volt 1923–1945 között.

Kapcsolat:
Státní hrad Landštejn
Landštejn 2
378 81 Slavonice
+420 384 498 580
www.hrad-landstejn.cz
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 17  Nové Hrady vár
A különleges, a szemközti oldalakon két kapuval is rendelkező, 
mély árokkal körülvett várat a Vítkovec család alapította a  
13. század közepén. A várhoz kiterjedt városfalak is kapcsolódtak, 
amelyek a szomszédos városka lakóit védték. Később, a 
Rožmberkek idejében a vár hatalmas tornyába villám csapott, 
aminek következtében az ott tárolt puskapor felrobbant és a torony 
megsemmisült. Az utolsó Rožmberk úr, Petr Vok regnálása alatt a 
neves olasz építőmester, Antonio Canevalle vezetésével a várat 
újjáépítették. 1620-ban Nové Hrady-t Karel Bonaventura Buquoy 
gróf szerezte meg és egészen 1945-ig ez a család birtokolta a 
várat. A klasszicista kastély 1806-os felépítése után a régi vár már 
csak az uradalom igazgatására szolgált, és az állapota fokozatosan 
leromlott. A 20. század 80-as éveiben a vár átfogó rekonstrukción 
esett át. Jelenleg a Buquoy család életét bemutató tárlatok 
tekinthetők meg benne számos családi portréval és a különböző 
csatákban szerzett dicsőségükre emlékeztető műtárgyakkal. Az 
uradalmi tisztviselők életmódját felidéző, egész évben igénybe 
vehető tárlatvezetés keretében betekintést nyerhetünk a 19. és 
20. század fordulóján élt városi polgárok mindennapjaiba.  A vár 
alatt fekszik a Teréz-völgy (Tereziino údolí), amely egy kellemes 
parkerdő romantikus épületekkel és egy mesterséges vízeséssel.      

Érdekességek: 
Nové Hrady várában láthatjuk az egyik legmélyebb, falazott 
várárkot egész Csehországban. A várárok falának magassága 9,5 m 
és 15 m között mozog. A várárok külső oldala 373 m, a belső 
része majdnem 100 m-rel kevesebb. Bár a 17. században már  
a vár erődítményeinek, így a várároknak is egyre csekélyebb lett 
a katonai jelentősége, a várárkot ennek ellenére folyamatosan 
karbantartották és praktikus módon felhasználták, például 
szarvasok és dámszarvasok tenyésztésére.

Kapcsolat:
Státní hrad Nové Hrady 
Komenského 33 
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 135
www.hrad-novehrady.cz
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 18  Rožmberk vár
A Moldva kanyarulataiban vízitúrázók gyakran azt gondolják, hogy 
két különböző várat látnak a folyó fölötti sziklán. A régebbi Alsó Vár 
mellé, amelyet még a Vítkovec család építtetett a 13. század első 
felében, a 13. és a 14. század fordulóján felépült a Felső Vár is, ebből 
azonban ma már csak a Jakobínka nevű torony látható, az erődítmény 
ugyanis 1522-ben tűzvész áldozata lett. Az eredeti gótikus várat az 
utolsó Rožmberk urak idején reneszánsz stílusban átépítették, majd 
a Růže család utolsó képviselője, a seryni Jan Zrinský a manierizmus 
szellemében további kiegészítéseket eszközölt. 1620-ban a várat 
Karel Bonaventura Buquoy császári tábornok szerezte meg.  
A romantika hatására a 19. század közepén Jiří Jan Jindřich Buquoy 
gróf családi múzeumot építtetett a vár belső tereiben, amely a család 
lovagi dicsőségét hivatott felidézni. Az egyes számú tárlatvezetési 
útvonal keretében ma is megtekinthetjük a híres keresztes 
vitézek portréinak másolatait, valamint régi tárgyaik és fegyvereik 
gyűjteményét. A vár második emeletén a korabeli leltárok alapján 
újra berendezték Jiří Jan és családja lakosztályait, melyek egész évben 
látogathatók. A tárlatvezetés részeként felmászhatunk az ún. Angol-
toronyba is, ahonnan kivételes kilátás nyílik a Moldva kanyargós 
völgyére és a Šumava előhegyeire.

Érdekességek: 
Az egykori Felső Vár emlékét a mai napig álló Jakobínka-
torony idézi fel. 2013 szeptemberétől átfogó rekonstrukciós 
munkálatok zajlottak a tornyon, melynek során kizárólag korabeli 
építőanyagokat használtak és középkori daruk replikáival 
dolgoztak. A torony körül a környező erdőkből származó fákból 
kézzel készített, különleges állványzatot húztak fel. A helyreállított 
tornyot 2020 tavaszán, több mint egy évszázad után újra 
megnyitották a nagyközönség előtt. 

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



MŰEMLÉKEK Dél-Csehországban 

23

 19  Strakonice vár 
A várat az Otava és a Volyňka folyók összefolyásánál alapította 
1220 és 1235 között a Bavor nemesi család. 1243-ban I. 
Bavor a vár keleti felét a Johannitáknak adományozta, akik 
parancsnokságot hoztak létre itt. A Johannita rend, melyet ma 
inkább Máltai Lovagrendként ismerünk, a 15. század elején 
végül az egész vár birtokába jutott. A vár legrégebbi részei – a 
Szent Prokop templom és a Rumpál nevezetű torony – a gótika 
jegyeit viselik magukon. A Jelenka-torony már a reneszánsz 
jegyében épült, míg az épület keleti részének – azaz a kastélynak 
– a homlokzata klasszicista stílusú. 1958 óta a vár a kulturális 
műemlékként védelmet élvez. Itt található a Střední Pootava 
régió múzeumának Strakonice városát bemutató helytörténeti 
múzeuma.  A vár egyik legrégebbi fennmaradt része a káptalan 
terem a kerengővel, a látogatók megtekinthetik a fekete konyhát 
is. A kastélyban található Strakonice város turisztikai információs 
irodája is. A vár történelmi termei számos kiállításnak, előadásnak 
és kulturális rendezvénynek adnak otthont. A várárok délnyugati 
részén egy kis állatpark várja a gyermekes családokat, ahol 
kecskéket, juhokat, pónikat és más állatokat is simogathatunk.

Érdekességek: 
Minden páros év augusztusában a strakonicei vár területén zajlik  
a híres-neves Nemzetközi Dudafesztivál.

Kapcsolat: 
Muzeum středního Pootaví
Zámek 1
386 01 Strakonice
+420 380 422 608
www.hradstrakonice.cz 
www.muzeum-st.cz
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 20  Zvíkov vár
Az Orlík-víztározó felett magasodó egykori királyi székhelyet 
gyakran a cseh várak királyaként szokták emlegetni, és a 
csehországi kora gótikus építészet egyik legszebb ékkövének 
tartják. A várról szóló első írásos említés 1234-ből származik, 
de valószínűleg még ennél is korábban épült. A cseh királyok 
elsősorban pihenőhelyként használták, illetve többször őrizték itt 
a koronázási ékszereket is. A szokatlan kialakítású, a földszinten és 
az emeleten is árkádos folyosókkal övezett, ötszögletű várudvarral, 
valamint falfestményekkel gazdagon díszített szobákkal rendelkező 
belső királyi palotát várfalak és kapuk bonyolult védelmi 
rendszere veszi körül. A Přemysl család kihalását követően a 
várat elzálogosították. Eleinte a nagyhatalmú Rožmberk család 
birtokába került, de igazi virágkorát a Švamberkek alatt élte, 
amikor átépítették és gazdag díszítést kapott. Az Eggenbergek, 
majd később Schwarzenbergek a várat csak a birtok igazgatásának 
központjaként használták. A vár állapota ennek következtében 
leromlott és egy része össze is dőlt. Napjainkban a vár ingyenesen 
látogatható. Bejárhatjuk a királyi palota pincéit és felső szintjét, 
megcsodálhatjuk a késő gótikus várkápolna falfestményeit és 
a Zvíkovi Sirató Mestere néven ismert 16. századi művész által 
készített oltárt, illetve gyönyörködhetünk a Moldva és az Otava 
folyók összefolyásában a vár tornyából.

Érdekességek: 
A vár legrégebbi fennmaradt épülete a Hlízová-torony, amelynek 
keletkezését 1230 körülre teszik. Négyzetes alaprajzú, 20 m 
magas, a falainak vastagsága 3,5 m. Jellegzetes formáját a 44 
réteg durván megmunkált, gumó formájú kőtömbnek köszönheti, 
erről kapta a nevét is (a hlíza szó jelentése „gumó”).

Kapcsolat:
Státní hrad Zvíkov
397 01 Písek
+420 382 285 676
www.hrad-zvikov.cz 
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 21  Régi Városháza, Tábor 
A tábori Régi Városháza (Stará radnice) Csehország egyik 
legjelentősebb műemléke a késő gótika korából. Nemzeti kulturális 
műemlék, amely jellegzetes, szögletes neogótikus tornyával Tábor 
város egyik jelképe. A városházán található Csehország második 
legnagyobb gótikus, hálóboltozatos terme.  
A gyönyörű, tágas csarnok egyedi jellegét a boltívek tartókonzoljait 
és záróköveit díszítő apró szobrok teszik még hangsúlyosabbá. 
A hagyomány szerint az egyik zárókövön található két arc Jan 
Žižkát és Prokop Holýt, a tábori huszita csapatok két leghíresebb 
vezérét ábrázolja. A város címerét, amelyet e teremben is 
megszemlélhetünk, annak a városi pecsétnek az alapján tervezték, 
amit Luxemburgi Zsigmond császár és cseh király adományozott 
Tábor városának. A címer keretében megfigyelhetjük Husz 
János alakját is, ez a híres reformátor egyik legelső ábrázolása. 
A csarnokot – ahogy az egész városházát is – Wendel Roskopf 
építőmester építette. A 17. század második felében a városházát 
barokk stílusban alakították át. 1878-ban Josef Niklas építész úgy 
döntött, hogy visszaadja az épület gótikus külsejét. Ma a városháza 
épületében található a Huszita Múzeum, amely a huszita mozgalom 
történetét mutatja be. Tábor földalatti katakomba rendszerébe is 
innen lehet lejutni.

Érdekességek: 
A városháza tornyán egy igazi különlegesség látható: a tábori 
csillagászati óra, azaz a prágai Orloj testvére, amely 24 
számjeggyel és egyetlen, az órákat jelző mutatóval rendelkezik.

Kapcsolat:
Husitské muzeum 
Žižkovo náměstí 1 
390 01 Tábor
+420 381 254 286
www.husitskemuzeum.cz 
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 22  Ciszterci kolostor Vyšší Brodban 
A Vyšší Brod-i Miasszonyunk Cisztercita Kolostor (Cisterciácké 
opatsví Naší milé Paní) jelenleg az egyetlen működő ciszterci férfi 
kolostor a Cseh Köztársaságban. A kolostor az egész dél-csehországi 
régió egyik legjelentősebb kulturális műemléke. 1259-ben alapította 
Petr Vok Rožmberk. Cselekedetét a legendák szerint csodálatos 
megmenekülése miatt érzett hálája vezérelte, miután a Moldva folyó 
viharos vizében fuldokolva Szűz Máriához imádkozott. Az apátságban 
számos felbecsülhetetlen értékű kincset őriznek. Ezek egyike a 
csehországi ötvösművészet egyik legdrágább gyöngyszeme, a 70 cm 
magas, tiszta aranyból készült Záviš-kereszt, melyet a legmagasabb 
minőségű drágakövek és gyöngyök díszítenek. A kereszt egyben 
ereklyetartó, melyben Jézus Krisztus keresztjének egy darabkáját 
őrzik. A Záviš-kereszt a Cseh Köztársaság három legértékesebb 
műkincsének egyike (a másik kettő a koronázási ékszerek Szent 
Vencel koronájával, valamint Szent Mór ereklyetartója). Egy másik 
becses ritkaság a Boldogságos Szűz Máriát ábrázoló, „Vyšší Brod-i 
Madonnaként” ismert híres festmény, amely előtt állítólag minden 
imának különleges ereje van. Mindenképp említést érdemel a 
kolostor több mint 70 000 kötetet számláló könyvtára is, amely a 
harmadik legnagyobb kolostori könyvtár Csehországban. Rokokó 
játékossága minden látogatót elvarázsol.

Érdekességek: 
A Szűz Mária Mennybemenetele temploma presbitériuma 
alatt található a Rožmberk család fő sírhelye, amelyben a főúri 
család csaknem 40 tagja alussza örök álmát. A legenda szerint 
a Rožmberk urakat ülő helyzetben, arany trónuson temették el 
itt. Ezt azonban a modern időkben szonda segítségével végzett 
kutatások megcáfolták, ugyanakkor számos meglepő eredményre 
is jutottak, melyeket a kolostorban található multimédiás 
kiállításon megismerhetünk.

Kapcsolat:
Cisterciácké opatství Vyšší Brod 
Klášter 137 
382 73 Vyšší Brod
+420 380 746 674 
www.klastervyssibrod.cz 
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 23  Borovany kolostor, Borovany  
 u Českých Budějovic
Az Ágoston-rendi kolostort Petr z Lindy alapította 1455-ben.  
A kolostor belső udvarát késő gótikus, hálóboltozatos kerengő veszi 
körül. A templom északi oldalán magasodó torony 1729-es átépítése 
óta a városkép legfőbb jellegzetessége. A 18. században Augustin 
Dubenský prépost új épületet építtetett a prelatúra számára, amelyet 
„kastélynak” is neveznek. Miután a kolostort II. József megszüntette, 
1785-ben a Schwarzenberg család megvásárolta az ingatlant, így 
kerülhetett a címerük a kastély bejárata fölé. A Schwarzenbergek 
azután 1939-ben eladták a kastélyt a városnak, amely iskolát 
hozott itt létre. A kastély, amely a 2010-ben befejeződött teljes 
körű felújítás óta nyitva áll a nagyközönség előtt, két tárlatvezetési 
útvonalat is kínál, valamint minden évben július második hétvégéjén 
itt zajlik a hagyományos borovani áfonyafesztivál is.

Érdekességek: 
A kolostor kerengőjében ma lapidárium található, ahol barokk 
szobrokat tekinthetünk meg, köztük az eredeti České Budějovice-i 
Mária-oszlopot. Az első emeleten kolostormúzeum várja a 
látogatókat, ahol a Římovban található híres Kálvária eredeti 
szobrai is láthatók. 

Kapcsolat:
Klášter Borovany
Žižkovo nám. 1
373 12 Borovany
+420 387 001 356
www.borovansko.cz
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 24  Domonkos-rendi kolostor,  
 České Budějovice 
A domonkos kolostor a Szűz Mária templommal České Budějovice 
legrégebbi emlékműve. 1265-ben, a várossal egy időben 
alapították, és kezdetben a várost körülvevő erődítményrendszer 
része volt. A kolostorudvart minden oldalról bordás boltozatú 
gótikus kerengő öleli körül. A 18. század első felében végzett 
rekonstrukciós munkálatok során felhúztak egy barokk stílusú 
emeletet, a földszint azonban megőrizte gótikus jellegét.  
A kolostor elegáns rokokó kupolával rendelkező 51 m magas tornya 
nyugat felől nézve a város látképének elengedhetetlen része.  
A kolostor templomában a 15. század óta őrzik a Budějovicei Szűz 
Mária képet. Noha a templom többször is leégett, mégis a mai 
napig megőrizte eredeti korai gótikus külsejét.

Érdekességek: 
A kolostor legértékesebb falfestménye a kerengőben található, és 
Oltalmazó Szűz Máriát, České Budějovice védőszentjét ábrázolja. 
Kitárt palástja alatt felfedezhetjük IV. Károly császár és fia,  
IV. Vencel élethű alakját. 

Kapcsolat:
Dominikánský klášter
Piaristické nám.
370 01 České Budějovice
+420 380 420 311
www.budejce.cz 
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 25  Isteni Irgalmasság kolostor, Nové Hrady 
Az Isteni Irgalmasság kolostor Nové Hrady-ban épült a Szent Péter 
és Pál templom mellett egy helyi nemesi család, a Buquoy-ok 
kezdeményezésére. 1677-ben Ferdinand Buquoy gróf szervita 
szerzeteseket hozott Nové Hrady-ba, a következő évben pedig 
megkezdődött a kora barokk stílusú kolostor építése, amely egészen 
1685-ig tartott. A kolostor egészen 1945-ig rendeltetésének 
megfelelően működött. A második világháborút követően a 12 
szerzetest kitoloncolták, a kolostor pedig a határőrség székhelye 
lett. Ennek következtében az épület állapota rohamos romlásnak 
indult, míg végül a határőrök is elköltöztek innen, mert már nem 
felelt meg a céljaiknak. Egészen 1991-ig a kolostor épülete 
üresen omladozott. A fordulat, amely nagy részben Bonfilius páter 
tevékenységének köszönhető, a 90-es években következett be.  
A páter áldozatos munkája révén nemcsak a kolostor épületeit 
sikerült helyrehozni, hanem vezetésével a szellemi élet is visszatért 
a falak közé. Bonfilius páter 2005-ben bekövetkezett halála után 
a Nové Hrady-i kolostor Nagyboldogasszonyi hagyományához 
kapcsolódva „Szűz Mária Családja” pápai jogot kapott. A „Találkozás 
Háza” nevet is viselő kolostor helyiségei továbbra is nyitva állnak 
minden jó szándékú ember előtt.

Érdekességek: 
Az Isteni Irgalmasság kolostor a város műemlékövezetének részét 
képezi, ahol számos további nagy jelentőségű, és a nyilvánosság 
által is látogatható műemléképület található. A kolostor közvetlen 
közelében található a Nové Hrady-i múzeum. Itt közelebbről is 
megismerkedhetünk a város történetével, különös figyelmet 
szentelve az azt alakító jelentős személyiségek életének. A 
környező táj domborzatát bemutató, 1:12 500 méretarányú 
makett különleges lehetőséget kínál arra, hogy behatóan 
tanulmányozhassuk ezt a több mint 500 km2 kiterjedésű területet.

Kapcsolat:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 195
www.kicnovehrady.cz 
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 26  Minorita kolostor és Klarissza kolostor,  
 Isten teste és Szűz Mária templom,  
 Český Krumlov 
A Český Krumlovban található egykori minorita kolostor az Isten 
Teste és Szűz Mária templommal (kostel Božího těla a Panny 
Marie) egy egyedülálló történelmi komplexum, amely három 
kolostorból áll (ezért trojklášteří, azaz Háromkolostor néven 
is ismert): ezek a Minorita kolostor, a Klarisszák kolostora és 
a Beginák kolostora. A kolostorokat a 14. század közepe táján 
alapította Kateřina z Rožmberka. A kolostorok és a templom 
a Latrán városrészben állnak, a kastélytól keletre. Jelenlegi 
formájuk számos jelentős építkezés során alakult ki: az eredeti 
épületeket 1490 és 1500 között késő gótikus stílusban 
átalakították (erről tanúskodnak az épen fennmaradt, rendkívül 
különleges gótikus tetőszerkezetek), majd a 17. és a 18. századi 
barokk átépítések révén nyerték el mai alakjukat. A modern 
történelemben a kolostorok különféle célokat szolgáltak, például 
katonai iskolaként vagy a kastély tisztviselőinek otthonaiként is 
használták őket. Később raktárak és szociális lakások is voltak 
itt. A 2014–2015 között zajló átfogó rekonstrukció révén 
modern kulturális és oktatási központot hoztak létre az egykori 
kolostorépületekben, valamint két állandó kiállítás is helyet 
kapott itt. Az egyik a kolostorok életét és művészetét, a másik, 
interaktív tárlat pedig az emberi készségeket mutatja be.

Érdekességek: 
A programok között kézműves foglalkozások is találhatók, 
amelyekben az érdeklődők kipróbálhatják a kovácsmesterség,  
a könyvnyomtatás és az üvegkészítés fogásait. 

Kapcsolat:
Kláštery Český Krumlov
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov
+420 380 722 001
www.klasteryck.cz 
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 27  Ferences kolostor és Szent Katalin templom,  
 Jindřichův Hradec  
A Jindřichův Hradec-i ferences kolostor és Szent Katalin templom 
(kostel sv. Kateřiny) 1478 és 1491 között épült. 1619-ben a cseh 
felkelés során a templom a kolostorral együtt leégett. Az újjáépített 
templom felszentelésére 1625-ben került sor Arnošt Vojtěch 
Harrach prágai érsek jelenlétében. A Szent Katalin templom egy 
gótikus egyhajós épület, a presbitérium lényegesen alacsonyabb 
és keskenyebb, mint a hajó. A hajó déli oldalán két kora barokk 
körkápolna található – a Szent Antal kápolna és a Szent Portiuncula 
kápolna. A templomtól északra fekszik a kolostor, melynek négy 
épületszárnya egy kolostorudvart ölel körül. A kolostorral szemben, 
az utca túloldalán álló „kis kolostort” (klášteříček), azaz az özvegyi 
lakóhelyként és leprakórházként szolgáló épületet egy fedett, 
árkádos folyosó köti össze a templommal. Átfogó rekonstrukcióját 
követően jelenleg a kerületi bíróság székhelye.

Érdekességek: 
A Szent Portiuncula kápolna a mai napig a híres Jindřichův 
Hradec-i portiuncula búcsú színhelye, amelyre minden évben 
augusztus első vasárnapján kerül sor.

Kapcsolat:
Informační středisko město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 546
www.infocentrum.jh.cz 
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 28  A Szűzanya királynő és Szent Egyed  
 temploma és Ágoston-rendi kolostor, Třeboň 
Az esperesi templomot már egy 1280-as feljegyzés plébániaként 
említi. Az Ágoston-rendi kolostor 1367-es alapítását követően 
a templomot gótikus stílusban átépítették. Ebből az időből 
származnak a cseh táblaképfestészet minden bizonnyal 
leghíresebb képviselőjének, a Třeboňi Oltár Mesterének munkái. 
A třeboňi oltár fennmaradt táblái napjainkban a prágai Nemzeti 
Galéria gyűjteményében láthatók. A kéthajós gótikus templomban 
megcsodálhatjuk a világhírű Třeboňi Madonna 1400 körül 
keletkezett szobrát. A templom északi oldalához kapcsolódó 
kerengő falfestményei szinte eredeti állapotukban maradtak fenn, 
csakúgy, mint a kolostorudvar és az azt díszítő kút.

Érdekességek: 
1723-ban Třeboňban tűz ütött ki, amely szinte az egész várost 
elpusztította, és a templomot is megrongálta. A presbitérium 
boltozata összeomlott és tűz nagy károkat okozott a templom 
belsejében is. A falfestmények és a Třeboňi Madonna szobor 
azonban túlélték a tüzet. Az új belső terek kialakításával bécsi 
művészeket bíztak meg; a presbitérium és a főoltár P. Koeck, míg a 
templom fő terei J. N. Rottmayer munkáját dicsérik. 

Kapcsolat:
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1 
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz 
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 29  Zlatá Koruna kolostor 
A Moldva meredek völgye felett magasodó sziklás hegyfokon 
álló egykori ciszterci kolostor Csehország egyik legjobban 
állapotban fennmaradt gótikus műemléke. A kolostort II. Ottokár 
király alapította 1263-ban. Az egyedülálló Őrangyalok kápolna 
(kaple Andělů strážných), a káptalanterem és a kerengő a 
cisztercita építőmesterek tehetségét bizonyítják és a kora és 
késő gótika csúcsteljesítményei. A tárlatvezetés betekintést 
enged a kis és a nagy kolostor belső tereibe, majd a Szűz Mária 
Mennybemenetele kolostori templomban ér véget, amely Dél-
Csehország legnagyobb temploma. A séta során megismerjük 
a rend mindennapi életét, láthatjuk a kolostori könyvtárt, a 
dolgozószobákat és a közös ebédlőt (refektórium). Egy másik 
útvonal modern és interaktív módon mutatja be az irodalom 
fejlődését Dél-Csehországban, illetve a cseh, a német és a latin 
műveltség közötti kapcsolatokat. 

Érdekességek: 
2013-ban a történelem során először a nagyközönség előtt is 
megnyitott a teljes körűen restaurált Szent György apáti kápolna, 
amely eredetileg kizárólag a kolostor apátja használhatott.    

Kapcsolat:
Klášter Zlatá Koruna
Zlatá Koruna čp. 1
382 02 Zlatá Koruna
+420 380 743 126
www.klaster-zlatakoruna.cz
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 30  Minorita kolostor, Bechyně 
A Bechyně-i minorita kolostor és a Szűz Mária Mennybemenetele 
templom (kostel Nanebevzetí Panny Marie) a város központjában, 
egy sziklán található, a Lužnice folyó jobb partján. A 13. század 
második felében alapították, de a huszita háborúk alatt szinte 
elpusztult. Az újjáépített kolostor jelenlegi külsejét a 15. és 
16. század fordulóján nyerte el. A kolostor épületei a késő 
gótikus építészet mesterművei. A templom és a kerengő boltívei 
a legnagyobb gyémántboltozatos boltív-együttest alkotják 
egész Csehországban. A kolostorhoz a késő gótikus Szűz Mária 
Mennybemenetele templom csatlakozik. Kéthajós épület 
gyémántboltozattal. A presbitériumot csúcsíves keresztboltozat 
díszíti. A központi barokk kápolna a hajó déli oldalán 1725-ből 
származik. A templomban értékes 18. századi berendezési tárgyak 
és reneszánsz síremlékek is láthatók.

Érdekességek: 
A kolostor a harmincéves háború után fontos zarándokhellyé vált. 
Az imádat tárgyát három „csodatévő” barokk szobor képezte, 
amelyek csodálatos módon megmenekültek, amikor a háború 
elején kifosztották a kolostort. A szobrok ma is itt láthatók a 
kolostorban. 

Kapcsolat:
Turistické informace Bechyně
náměstí T. G. Masaryka 5 
391 65 Bechyně
+420 381 213 822
www.visitbechyne.cz 
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 31  Premontrei kolostor, Milevsko  
A milevskoi a legrégebbi kolostor Dél-Csehországban. 1187-ben 
alapította Jiří z Milevska, de az építkezés már három évvel korábban 
elkezdődött. Az épület 12. század végéről származó, eredeti román 
formája nagyrészt a mai napig megmaradt. A 13. század második 
felében történtek az első átépítések, ekkor már gótikus stílusban. 
A kolostor erődítmény jelleget kapott és a benne működő latin 
iskolának köszönhetően fontos kulturális és oktatási központ lett 
Dél-Csehországban. A huszita háborúk idején a kolostort felégették 
és kifosztották. Az újabb virágkort a harmincéves háború hozta el, 
amikor a kolostor kezelője a prágai Strahovban székelő Premontrei 
szerzetesek lettek A 17. és 18. században barokk stílusban alakították 
át. Új külsőt kapott az érsekség, a latin iskola, a kolostor épülete 
és a templom is. A templom szentelését Szűz Mária Látogatására 
változtatták. II. József reformjai értelmében a milevskoi apátság 
megszűnt. A kolostor tulajdonjoga azonban továbbra is a strahovi 
szerzetesek birtokában maradt. A Szűz Mária Látogatása templom 
plébániatemplommá vált, melyet 1805-ben érseki templommá 
változtattak. A kolostor épületeit az első világháború alatt katonai 
kórházként használták, 1950-ben pedig a helyi termelőszövetkezet 
vette át őket. Emellett a városi levéltár és a helytörténeti múzeum is 
itt székelt, 1989-ben pedig a kolostort visszaszolgáltatták a strahovi 
premontrei rendnek, akik noviciátust és szerzetesi házat hoztak létre 
itt. A történelmi terek közül megtekinthető az egykori prelatúra, 
ahol most kiállítások működnek, továbbá a kolostorudvar a kerengő 
maradványaival és a kolostor parkja. A látogatók két tárlatvezetési 
útvonal közül választhatnak, ezek a „Premontrei testvérek élete” és  
a „Szakrális épületek”.

Érdekességek: 
A kolostorban egy helyen csodálhatjuk meg a román kori építészet 
gyöngyszemeit, a fenséges gótikát és a pompázatos barokkot is.

Kapcsolat:
Milevský klášter bratří premonstrátů 
U Bažantnice 556 
399 01 Milevsko
+420 736 209 344
www.klastermilevsko.cz 
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 32  Szűz Mária Neve zarándoktemplom és  
 Mária-kegyhely, Lomec – Lomeček
Lomec Dél-Csehország egyik leghíresebb zarándokhelye. A Szűz 
Mária Neve zarándoktemplom (poutní kostel Jména Panny Marie) 
a közép-európai késő barokk jelentős alkotásai közé tartozik. 
A templomot 1692 és 1702 között Buquoy gróf építtette egy 
csodatévő, Szűz Máriát és Jézust ábrázoló szobor otthonául. 
A templom legfőbb látványossága a fafaragásokkal gazdagon 
díszített, különleges központi oltár, amely a római Szent Péter 
Bazilikában található pápai Bernini oltár kicsinyített mása.  
A közelben található egykori vadászkastély később plébániaként 
szolgált, 1971-ben itt talált otthonra a Harmadrendi Ferences 
Szürke Nővérek Kongregációja. A zarándokhelyet harangtorony, 
szabadtéri oltár, Szűz Mária meditációs kert, kálvária és a közeli 
temető veszi körül.

Érdekességek: 
A neves cseh író, Julius Zeyer, mikor a közeli Vodňany-ban 
élt, gyakran ellátogatott Lomecbe. Ezt a gyalogtúrát mi is 
kipróbálhatjuk.

Kapcsolat:
Římskokatolická farnost 
Lomec 52 
389 01 Vodňany
+420 608 854 937
www.lomec.cz 
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 33  Szűz Mária Mennybemenetele  
 zarándoktemplom, Klokoty 
Tábor városának szélén, a Lužnice folyó kanyarulata felett 
magasodó domboldalon fekszik Klokoty zarándoktemplomának 
impozáns épülete, A mai barokk zarándokhelyet a Szűz Mária 
Mennybemenetele templommal (kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie) 1700 körül alapították, és egy régi, 13. század eleji templom 
helyén áll. Maga a templom 1714-ben készült el, és tervezőinek 
minden bizonnyal a kor egyik legtehetségesebb építésze, Jan 
Santini művei lebegtek a szemei előtt. A templomhoz fokozatosan 
további külső folyosókat és kápolnákat építettek, amíg ki nem 
alakult a mai lenyűgöző épületegyüttes, melynek alaprajza 
megközelítőleg kettős keresztet formáz. A zarándoktemplom a 
mai napig eredeti célját szolgálja. A hely kezdetektől fogva Szűz 
Máriával kapcsolódott össze, így a fő zarándoklat ideje mindig 
a Szűz Mária mennybemenetelének ünnepéhez (augusztus 15.) 
legközelebb eső szombaton zajlik. 1816-ban a zarándokhely 
mellett iskolát építettek, ez ma az Emmausz plébánia. A templom 
közelében található az U Dobré Vody kápolna, ahol a legenda 
szerint Szűz Mária jelent meg néhány gyermek előtt.

Érdekességek: 
A templom előtt hársfasor és kálvária található. A fákat 1836-
ban ültették. Tábor történelmi központjából kényelmes sétával 
juthatunk el ide.

Kapcsolat:
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty 
Staroklokotská 1 
390 03 Tábor
+420 381 232 584
www.klokoty.cz 
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 34  Szűz Mária Születése templom, Písek 
A píseki plébániatemplom az egyik legjobb állapotban fennmaradt 
kora gótikus stílusú műemlék Csehországban. A híres Písek-Zvíkov 
építész céh munkáját dicséri, amely II. Ottokár király számos 
egyéb építkezésénél is közreműködött. A templom építése  
a 13. század első felében kezdődött és a klasszikus háromhajós 
bazilika formáját követte. Az 1741–1743-as években a 
templom déli hajójához hozzáépítették barokk stílusú Nepomuki 
Szent János kápolnát. A fennmaradt kora gótikus építmény 
legjelentősebb átalakítására a 15. század végén került sor, 
amikor a templom délnyugati sarkába egy monumentális, 74 m 
magas harangtorony került. Ennek révén a templom a városkép 
meghatározó elemévé vált. A templombelső pillérein késő román 
és kora gótikus falfestményeket láthatunk.

Érdekességek: 
A toronyóra mutatói takarékossági okokból fordítva működnek:  
a kismutató mutatja a perceket, a nagy pedig az órákat. Állítólag 
erre azért volt szükség, hogy a mezőn dolgozó emberek 
könnyebben lássák az órákat. Ezek voltak ugyanis a fontosak,  
a percekkel őseink nem sokat törődtek.

Kapcsolat:
Římskokatolická farnost Písek
Bakaláře 43/6 
397 01 Písek
+420 736 766 782
www.farnostpisek.cz 



MŰEMLÉKEK Dél-Csehországban 

40

 35  Idősebb Szent Jakab templom, Prachatice 
Bár a templom alapítására már a 14. században sor került, mai 
alakját a 16. század eleji átépítés során nyerte el, amikor termes 
háromhajós formában kibővítették, új boltíveket és mennyezetet 
kapott és felépült az 53 méter magas déli torony. A belső 
terekben számos helyen fennmaradt az ötszirmú rózsa képe, 
amely Prachatice akkori urainak, a Rožmberkeknek a jelképe volt. 
A templom a 19. században nyerte el végleges alakját, amikor a 
tornyot az 1832-es tűzvészt követően minaretre emlékeztető 
stílusban átépítették. A templombelső díszítése csodálatos 
kőfaragványokkal és a kora barokk főoltárt ékesítő, fából készült 
gótikus reliefekkel büszkélkedhet. Központjában Szűz Mária, Szent 
Domonkos és Sziénai Szent Katalin 18. század elejéről származó 
szobrai állnak, melyek F. Rambler munkái.

Érdekességek: 
A templom lélegzetelállító kilátást nyújtó tornya minden év 
júniusától szeptemberig nyitva áll a látogatók előtt. A felső szintig 
157 lépcsőfokot kell legyűrni, de a látvány mindenért kárpótol: 
40 méter magasságból gyönyörködhetünk Prachatice történelmi 
központjában és a környező tájban.

Kapcsolat:
Římskokatolická farnost Prachatice
Děkanská 31
383 01 Prachatice 
+420 388 312 158
www.kisprachatice.cz 



MŰEMLÉKEK Dél-Csehországban 

41

 36  Szent Prokop templom, Strakonice
A Szent Prokop érseki templom Strakonice egyik legfontosabb 
műemléke. Közvetlenül a strakonicei vár területén áll, az Otava 
és a Volyňka folyók összefolyásánál. A strakonicei nemesi Bavor 
család alapította valószínűleg a 13. század elején. Eredetileg 
Prágai Szent Adalbertnek volt felszentelve, Szent Prokop nevét 
a 14. századtól viseli. Az eredeti templom román stílusban 
épült, a későbbi barokk átépítés mellett rokokó elemeket is 
megfigyelhetünk rajta. A 40 m magas templomtorony, amely 
ma is román jellegű, 1243 környékéről származik. Ugyanebben 
az időszakban épült a presbitérium is. A templom jelentős 
átalakítására a 16. század elején került sor. A főhajót késő gótikus 
keresztboltozattal látták el, az ötös osztású boltíveket terrakotta 
rozetták díszítik a karzat felett. A templom barokk belső tere  
a 18. század végén készült el. 

Érdekességek: 
Az egyedi téglabordázatos gótikus kerengőt a 14. század első 
harmadából származó falfestmények díszítik. Ezek a freskók, 
melyek Krisztus tanításait mutatják be, az Alpoktól északra fekvő 
területeken fennmaradt legkorábbi falfestmények.

Kapcsolat:
Římskokatolická farnost Strakonice
Bavorova 30
386 01 Strakonice
+420 380 429 797
www.farnost-strakonice.cz 
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 37  Stožeci kápolna, Stožec 
A Szűz Mária kápolna vagy más néven a Stožeci kápolna  
(Stožecká kaple) a népi fafaragó művészet megkapó példája.  
A fából készült eredeti kis kápolnát 1791-ben J. Klauser kovács 
építette, aki a helyi forrás csodatévő erejének tulajdonította 
látása visszaszerzését. A kápolnát 1804-ben átépítették, az 
1960-as években pedig egy fából faragott teremmel egészítették 
ki. Az itteni augusztusi zarándoklatokon rendszerint több ezer 
ember vett részt. A második világháború után a kápolna állapota 
leromlott. 1988-ban a prachaticei J. Kocourek helyreállította, 
1989 óta pedig ismét rendszeres zarándoklatokat tartanak 
itt. A Stožeci kápolna felett magasodó csúcson (Stožecká 
skála, 976 m) egy 5 méter magas vaskeresztet találhatunk, 
illetve felfedezhetjük egy régi végvár szerény maradványait, 
amely az egykori Arany Ösvény útvonalát védte. Egyúttal 
gyönyörködhetünk a kilátásban is, amely Stožec községre, 
valamint a környező hegyekre tárul elénk. Megfelelő légköri 
viszonyok esetén még az Alpok csúcsait is megpillanthatjuk.

Érdekességek: 
A Stožecká szikla déli oldalán természetvédelmi terület található 
őshonos juharos-bükkös erdőkkel.

Kapcsolat:
Obecní úřad Stožec
Stožec 25
384 44 Stožec
+420 731 286 047
www.stozec.cz 
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 38  Zsinagóga, Český Krumlov 
A Český Krumlov-i zsinagógát 1909-ben építette a helyi zsidó 
közösség. Ez volt Ausztria-Magyarország legelső olyan épülete, 
amelynek megépítéséhez vasbeton szerkezetet használtak. 
Viktor Kafka építész és egy egyszerű, egyhajós, nyeregtetős 
épületet tervezett, melynek nyolcszögletű neoromán stílusú, és a 
szecesszió egyértelmű jegyeit hordozó tornya messziről is vonzza 
a tekintetet. A zsinagógát 1938-ig használták vallási célokra, 
a háború után a Csehszlovák Huszita Egyház vette birtokba, 
1969-től pedig raktáraként szolgált, ahol a barokk kastélyszínház 
díszleteit tárolták. 1990 után visszakerült a zsidó közösséghez. 
2012-ben a zsinagóga teljes felújításon esett át és megnyitották  
a nagyközönség előtt.

Érdekességek: 
2012-es nagyszabású felújítását követően a zsinagóga épülete 
számos kiállításnak, kulturális és társadalmi eseménynek ad 
otthont.

Kapcsolat:
Synagoga Český Krumlov
Za Soudem 282 
381 01 Český Krumlov 
+420 601 590 213
www.ckrumlov.cz/synagoga
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Síremlékek, műemlék   
   jellegű temetők
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 39  Schwarzenberg-kripta, Třeboň 
A síremlék Třeboň központjától 1,5 kilométerre, a Svět-halastó 
délkeleti oldalán fekszik. Az építkezés 1784-ben kezdődött.  
A szabályos nyolcszög alakú kétszintes épület neogótikus 
stílusban épült az olasz Campo Santo temetők mintáját követve. 
A Mennyei Megváltónak szentelt kápolnában egy neogótikus 
oltár található. A sír kriptája 26 koporsót rejt magában a 
Schwarzenberg család tagjainak földi maradványaival. A kápolna 
egy 17 hektáros angolkert közepén található, amelyben 2000 fa 
nő, köztük 40 különleges ritkaság.

Érdekességek: 
A kripta padlója mintegy 1,5 méterrel a Svět-tó felszíne alatt 
fekszik. Ennek ellenére a kripta levegője száraz és hideg. A 
síremlék körül ugyanis egy 2 m mély és 60 cm széles levegőztető 
csatorna épült, amely a vizet a közeli Opatovické-tóba vezeti el.

Kapcsolat:
Státní zámek Třeboň
Zámek 115
379 01 Třeboň
+420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz 
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 40  Buquoy-kripta, Nové Hrady  
A Buquoy család síremléke a Nové Hrady-i temető képének 
meghatározó eleme. A Josef Schulz tervei alapján 1902 és 1904 
között épült, neogótikus, kétszintes kápolna két részből áll:  
a földszinti kriptából és az emeleten található kápolnából.  
A külső dekoráció legjellegzetesebb eleme a Max Švabinský által 
tervezett Mária-mozaik, valamint a földszinti kapu fölötti kő 
dombormű, amely a grófi címert és a „Dieu et mon Roi“ (Istennek 
és királyomnak) családi mottót ábrázolja. A sírban ma is nyolc 
koporsó található, a Buquoy család és rokonaik, a Cappy család 
tagjainak földi maradványaival. A Buquoy család további tagjai az 
eredeti családi sírban pihennek, amelyet Marie Magdalena grófnő 
építtetett a Nové Hrady-i templomban a 17. században.

Érdekességek: 
A síremlék a Nové Hrady-i temető szélén található, ahol a város 
történelmének további kiemelkedő alakjai is nyugszanak. A Szervita 
rend fontos egyházi méltóságai mellett érdemes megemlíteni 
legalább a Buquoy család levéltárosát, a város és a Nové Hrady-i 
uradalom történetének fáradhatatlan krónikását, Anton Teichlt.  
A sír szervezett idegenvezetés keretében megtekinthető.
  
Kapcsolat:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 195
www.kicnovehrady.cz 
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 41  Műemlék temető, Albrechtice nad Vltavou 
Az eredetileg román stílusú Szent Péter és Pál templom  
a 12. században épült, és festett belső tereinek köszönhetően 
Dél-Csehország egyik legjelentősebb temploma. Falait az Utolsó 
ítéletet ábrázoló monumentális kompozíciója borítja.  
A templomot a falu temetője veszi körül, amely apró, egységesen 
kialakított árkádos kápolnáival, verses síremlékeivel és az 
elhunytak emlékét őrző festményekkel egyedülálló a maga 
nemében. A temető kialakítása a helyi pap, Vít Cíza tervei szerint 
történt. A kis kápolnák főleg az 1841–1854 közötti időszakból 
származnak, és összesen 85 található itt belőlük. A festményeket 
a közelmúltban restaurálták.

Érdekességek: 
A temető mindegyik kápolnája egy szent képét tartalmazza (vagy 
tartalmazta), alatta pedig egy néhány soros verset, amely egy 
adott elhunytat vagy hivatását jellemzi.

Kapcsolat:
Infocentrum Albrechtice nad Vltavou 
Albrechtice nad Vltavou 79 
398 16 Albrechtice nad Vltavou
+420 721 941 229
www.albrechticenadvltavou.cz 
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Műszaki műemlékek
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Műszaki műemlékek  42  Kőhíd Písekben 
Písek városa Csehország legrégebbi, máig álló kőhídjával 
büszkélkedhet. A híres Písek-Zvíkov építész céh építtette még  
a 13. század vége előtt. Hét boltíve van, 110 m hosszú és 6,5 m  
széles. A hidat barokk szobrok és szoborcsoportok másolatai 
díszítik. A szobrok Nepomuki Szent Jánost angyalokkal, Padovai 
Szent Antalt, Szent Máriát és a Kálváriát ábrázolják. A híd az 
évszázadok alatt számos nagy árvizet átvészelt. A legutolsó ilyen 
hatalmas áradás 2002-ben következett be, amikor a folyó szintje 
8,5 m-el emelkedett meg.

Érdekességek: 
A hidat a szárazföldre építették. A folyót csak akkor vezették át 
új medrébe, amikor a híd már elkészült. Azonban, ahogy azt a 
hidrológusok megállapították, nagy áradásokkor a folyó visszatér 
eredeti medrébe.

Kapcsolat:
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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 43  A České Budějovice – Linz lóvasút 
A České Budějovice – Linz lóvasút elsősorban az osztrák 
sóbányákból származó só Csehországba történő szállítása céljából 
jött létre. Az építkezést 1825-ben kezdték meg František Antonín 
Gerstner mérnök irányításával. Ez volt az első lóvasút az európai 
kontinensen. A rendszeres áruszállítás 1832-ben kezdődött 
meg, ezt követte a személyszállítás bevezetése. Tavasztól őszig 
a személyvonatok naponta egyszer, reggel 5 órakor indultak 
mindkét végállomásról. A két ló vontatta szerelvények 14 óra 
alatt tették meg a 129 km hosszú utat. A 19. század második 
felében a vágányokat hagyományos vasúttá alakították át, és 
1872 szeptemberében üzembe álltak az első gőzmozdonyok.  
A csehországi vasúti közlekedés egyik legbecsesebb műemléke 
a Mánesova utca 1. szám alatt található, 1828-ban épült őrház, 
ahol jelenleg a Lóvasút Múzeum (Muzeum koněspřežky) található, 
amely Csehország egyik legkisebb múzeuma.

Érdekességek: 
1872. december 15-én indult útjára az utolsó ló vontatta 
szerelvény a linzi Urfahr állomásról Lest állomás felé. Negyven 
év elteltével így véget ért a 19. századi Csehország legnagyobb 
vasúti projektjének története. Az eredeti 53 házból napjainkra 
csupán 22 épület maradt fenn. Ezek közül néhány már nagyon 
romos állapotban van. A fennmaradt őrházak nagy részét 
átépítették, csak néhány maradt meg szinte eredeti formájában.

Kapcsolat:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  
- Muzeum koněspřežky
Mánesova 10 
370 01 České Budějovice
+420 386 354 820
www.muzeumcb.cz 
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 44  A třeboňi halastó-rendszer 
A Třeboňsko régió eredeti mocsaras vidékén a halgazdálkodásra 
alkalmas tavak létesítése jövedelmező gazdálkodási formává 
vált. A 15. és 16. század fordulóján IV. Petr Rožmberk volt a 
treboňi birtok tulajdonosa, aki lelkesen támogatta a birtokán 
folyó gazdasági tevékenységeket, különösen a tavak építését. 
Az ő szolgálatában állt Štěpánek Netolický, aki elsőként fogott 
bele a třeboňi tórendszer szisztematikus kiépítésébe, elindítva 
ezáltal a třeboňi haltenyésztés történetének leghíresebb 
fejezetét. Az egyik legfontosabb műve az ún. „Arany Csatorna” 
(Zlatá stoka). Ez a mintegy 45 km hosszú mesterséges csatorna 
táplálja évszázadok óta a Třeboň régió tavainak nagy részét a 
Lužnice folyó vizével. A 16. század második felében a Rožmberkek 
szolgálatában álló Jakub Krčín gondoskodott a halgazdálkodás 
további fejlesztéséről. Legfontosabb eredményei közé a Rožmberk 
és a Svět nevezetű halastavak, valamint a Nová řeka (Új Folyó) 
mesterséges csatorna kialakítása tartozik Ma a helyi tavak 16 
vízgazdálkodási rendszerből állnak, amelyek főleg a Lužnice és a 
Nežárka folyók vízterületéhez tartoznak.

Érdekességek: 
A 489 hektáros vízfelülettel rendelkező Rožmberk-tó Közép-
Európa legnagyobb halastava, és a felszínén megfigyelhető a 
földgömb görbülete. 

Kapcsolat:
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1 
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz 
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 45  Schwarzenberský plavební kanál
A Schwarzenberg-csatorna a Světlát, a Moldva egyik 
mellékfolyóját és az osztrák Große Mühl folyót, a Duna mellékágát 
köti össze, ezáltal kapcsolatot képez az Északi-tenger és a Fekete-
tenger vízgyűjtő területei közt. I. Jan Nepomuk Schwarzenberg 
herceg felkérésére épült Josef Rosenauer vezetésével. A csatorna 
teljes hossza 44 km, és Jelení település közelében egy kb. 400 
m hosszú alagúton folyik keresztül. A vízi út lehetővé tette a 
Šumava-hegység erdeiből származó rönkfák úsztatását és a bécsi 
feldolgozóhelyekre történő szállítását, ezáltal gazdaságossá téve 
az addig megközelíthetetlen területek erdőgazdálkodását. A 
csatornát 1793-tól 1962-ig, azaz csaknem 170 évig használták 
faúsztatásra, a háború előtti időszakban pedig a Schwarzenberg-
birtokok egyik legnagyobb büszkesége volt. 1999 és 2001 
között a Šumavai Nemzeti Park és Tájvédelmi Körzet kezelője 
átfogó rekonstrukció keretében helyreállította ezt az egyedülálló 
technikai műemléket.

Érdekességek: 
A Schwarzenberg-csatorna Múzeumot (Vadászház, Jelení vrchy 
13) meglátogatva számos érdekes információt tudhatunk meg a 
csatorna történetéről, a Šumava erdőségeiről, az itt élő emberekről 
és a faúsztatók mesterségéről. A kiállítás szezonálisan tart nyitva. 

Kapcsolat: 
Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu
Ing. Hynek Hladík
+420 602 272 442
www.schw-kan.com 
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 46  Bušek-hámor (Buškův Hamr) 
A Bušek-hámor (vasfeldolgozó műhely) egy mai napig 
működőképes ipari műemlék, amelyből Csehország-szerte csupán 
három található. 1780-ban hozták létre az eredetileg itt álló 
malom átépítésével. A hámort három vízkerék hajtja, amelyek 
mozgásba hozzák a gépkalapácsot, a csiszolót és a fújtatót a 
kovácstűzhelynél. A kerekek vízellátását egy mesterségesen 
kiépített, lépcsőzetes bukórendszerű csatorna biztosítja. Ha a 
Klenský-patak vízállása megfelelő, a berendezést működés közben 
is megtekinthetjük. A kiállítás a hámorkovácsok szerszámainak 
egyedülálló gyűjteményét is tartalmazza. Az itt látható régi 
kalapácsok és fogók nagy történelmi értékű tárgyak. Tiszteletet 
parancsoló szerszám például az ún. „kanca” (kobyla), ez a 
tölgyfából készült kalapács, amely 300 kg-os súlya ellenére 
percenként akár 150 csapás sebességgel képes a vasat kovácsolni.

Érdekességek: 
A hámor bejárásához idegenvezető segítségét is igénybe 
vehetjük, akinek lebilincselő előadása betekintést enged a 19. és 
20. század első felében dolgozó kovácsok kemény munkájába.  
A Bušek-hámor azonban nemcsak a letűnt korok 
kovácsmestereinek felidézésére szolgál. A nyári hónapokban 
számos koncertet, színházi előadást és fesztivált rendeznek 
itt, melyek során a jelen kovácsmesterei is bizonyíthatják 
rátermettségüket. 

Kapcsolat:
Buškův Hamr
Trhové Sviny 332 
374 01 Trhové Sviny
+420 702 013 139
www.buskuv-hamr.cz   
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 47  Keskeny nyomtávú vasút Jindřichův Hradecben
A keskeny nyomtávú vasút kiindulópontja Jindřichův Hradec 
városa, ahonnan két vonal indul: az egyik észak felé Obrataňba, a 
másik dél felé Nová Bystřicébe. Ezen a vonalon 1897-ben indult 
meg a vasútközlekedés. Útja során a vonat keresztülhalad a Cseh 
Kanadának nevezett régió legszebb tájain. A fülkék ablakain 
keresztül lenyűgöző kilátás tárul a helyi érintetlen természetre. 
A festői kis pályaudvarok és a ma megszokott sürgés-forgás 
elől az erdő csendjében diszkréten elrejtőző állomások még 
romantikusabbá teszik az utazást. Az egyik legszebb ilyen állomás 
például a Kaproun erdei megálló. A nosztalgikus élmények kedvelői 
számára rendszeresen indulnak gőzmozdony vontatta járatok is, 
amelyeket gyakran különböző kísérő programok színesítenek. A 
760 mm nyomtávú síneken egész évben menetrend szerinti járatok 
is közlekednek. A vonal története iránt érdeklődő látogatót Nové 
Bystřicében megtekinthetik a Regionális Keskeny Nyomtávú Vasút 
Múzeumot (Regionální úzkokolejné muzeum) is.

Érdekességek: 
A vonatok szerelmesei minden bizonnyal nagyra fogják 
értékelni azokat a különleges szálláslehetőségeket, amelyeket 
a nemrégiben felújított állomásépületek kínálnak Střížovicében, 
Hůrkyban, Kunžak-Lomyban, Albeřben, és Nová Bystřicében.  
A vonatok épp olyan gyakran járnak, hogy kényelmesen igénybe 
vehessük őket a kirándulásokhoz, a pihenésben viszont nem 
fognak zavarni. Emellett az sem egy utolsó élmény, hogy a vonat 
pont ott áll meg az ajtónk előtt.

Kapcsolat:
Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 361 165
www.jhmd.cz 
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 48  Tábor–Bechyně történelmi vasútvonal 
A Tábor–Bechyně vasút volt az első villamosított vasútvonal az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén. A Tábor és Bechyně közötti 
vasúti összeköttetés terve már a 19. század végén felmerült. 
Ugyanebben az időben a világhírű cseh mérnök, František Křižík 
elektromos meghajtással kapcsolatos kísérleteket végzett a vasútnál. 
A Bechyně Vasúti Társaság és Křižík közös erőfeszítései végül sikerre 
vezettek. 1902 tavaszán cége koncessziót kapott az építkezéshez, 
és egyetlen éven belül sikerült megépítenie a pályát. A 24 km hosszú 
vonal ünnepélyes átadására 1903. június 21-én került sor. A pályát 
kezdettől fogva kizárólag elektromos üzemre tervezték. Ez lehetővé 
tette könnyebb járművek használatát és minimálisra csökkentette a 
földmunkákat. A pálya útvonala követi a terep adottságait, így 40‰-
es emelkedők és rendkívül éles kanyarok is előfordulnak benne. 
Ennek köszönhetően a Tábor és Bechyně közötti utazás még ma is 
különleges élményt nyújt. Az egyetlen eredeti nagyobb mesterséges 
szerkezet a Lužnice folyón átívelő híd Tábor városánál. A hídnál még 
ma is látható az egykori elektromos erőmű épülete, amely a vonal 
működéséhez szükséges áramot biztosította. Az eredeti végállomás 
a Lužnice bal partján, a mai „Régi pályaudvarnál” (Staré nádraží) 
volt. 1928-ban új hidat helyeztek üzembe a Lužnice folyó felett, 
és meghosszabbították a vonalat a város mai vasútállomásáig. Ez a 
híd Bechyně-ben, amely a „Bechně-i szivárvány” (Bechyňská duha) 
névre hallgat, szintén műszaki különlegesség és nemzeti kulturális 
emlék. 1926 és 1928 között épült. Vasbeton szerkezete csaknem 60 
méterrel magasodik a Lužnice folyó szintje fölött, 190 m hosszú és 
a főív 90 méteres. A híd a rajta bonyolított vegyes forgalom miatt is 
kivételes; a vasút mellett a Bechynět Táborral és Týn nad Vltavouval 
összekötő főút is itt halad át.

Érdekességek: 
A nyári hónapokban hétvégenként menetrend szerinti és 
különvonatokkal is utazhatunk, amelyeket történelmi mozdonyok 
vontatnak a Bechyně-i nyár (Léto na Bechynce) akció keretében.

Kapcsolat:
České dráhy (Cseh Államvasutak)
Husovo náměstí 
390 02 Tábor 
+420 725 802 257
www.cd.cz/jihocesky-kraj/nostalgicke-vlaky
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 49  Lipnói gát (Lipenská přehrada) 
A lipnói gát egy vízmű, amelyet a Moldva folyón építettek 1952 és 
1959 között. 48,7 km2-es területével ez Csehország legnagyobb 
víztározója, sőt a legnagyobb egybefüggő vízfelület az országban, 
így időnként dél-cseh tengernek is szokták nevezni. A víztározó 
hossza 42 km. Černá v Pošumaví városnál a legszélesebb, a két 
part közi távolság itt az 5 km-t is eléri. A jobb parton egészen 
az osztrák határig terjed. A víztározón összesen három állandó 
sziget található. A legnagyobb – Tajvan nevezetű – sziget normális 
vízállásnál 715 m kerületű és a tározó alsó részén, Černá v 
Pošumavínál található. A közelében van egy másik apró sziget 
is, amelynek kerülete kb. 140 m. A Lipno nad Vltavounál lévő 
gát közelében fekszik a Nyúl-sziget (Králičí ostrov), amelyet 
2010 óta minden nyáron nyulak és tengerimalacok népesítenek 
be. A kerülete normális vízállásnál 160 m. A Lipnói-tó népszerű 
üdülőhely a nyári és a téli időszakban is.

Érdekességek: 
A 42 km hosszú Lipnói-víztározó kettévágja a Šumava tájat.  
A víztározón keresztül nem vezet át út (kivéve mellékfolyókat 
keresztező két hidacskát és a gáton áthaladó főutat), így az 
átkeléshez a szezonálisan üzemelő kompokat kell igénybe 
vennünk. A tavon hajóközlekedés is üzemel.

Kapcsolat:
Infocentrum Lipno
Lipno nad Vltavou 87
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 736 053
www.lipno.info 
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 50  Orlíki gát (Přehrada Orlík) 
Az Orlíki gát számos különlegességgel büszkélkedhet. Ez a 
legnagyobb vízmennyiségű cseh tó, itt található a legnagyobb 
betongát és a második legnagyobb teljesítményű vízerőmű 
Csehországban. A nehéz súlyú, gravitációs gát készítéséhez 
használt beton csehszlovák világszabadalom.  A betont gyártó 
üzem a múlt század 50-es éveiben a világ legmodernebb 
betongyárának számított, ahol digitális mérlegek és külön 
kutatólaboratórium is rendelkezésre álltak. A gát tárlatvezetéssel 
egész évben bejárható.

Érdekességek: 
A gát úgy működik, mint egy hatalmas csaptelep: a belé folyó 
vizet az utolsó cseppig visszatartja, majd átereszti a vízerőművön. 
Ezért Orlíknál mindig számolni kell a vízszint nagy ingadozásaival.

Kapcsolat:
RoDePI, dobrovolný spolek 
Orlík – hráz 
397 01 Písek
+420 737 506 950
www.cez.cz/infocentra
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 51  A stádleci híd (Stádlecký most) 
A Lužnice folyón Stádlec városka közelében átívelő híd 1975-
ben épült, és ez Csehország utolsó fennmaradt empire stílusú 
lánchídja. Eredetileg 1848 és 1960 között a Moldva felett állt 
a Podolsko nevű falunál. 1959-ben Podolský hídként nemzeti 
műszaki műemlékké nyilvánították. 1960 és 1975 között 
szétszerelték és a jelenlegi helyén, a Lužnice folyó felett állították 
fel újra. 

Érdekességek: 
Az Orlíki-víztározó feltöltésével a híd víz alá került volna. Ekkor 
azonban már kulturális műemlék státusznak örvendett, ezért 
úgy döntöttek, hogy óvatosan szétszerelik, dokumentálják és 
áthelyezik egy olyan helyre, amit nem fenyeget az elárasztás. 
Még külföldről is érkezett ajánlat a híd megvásárlására, ezt 
azonban elutasították és új helyet kerestek, ahol felállíthatnák. 
Több lehetséges helyszín közül végül a festői Lužnicére esett 
a választás a Stádlec és Dobřejovice falvak között vezető út 
részeként.

Kapcsolat:
TOULAVA, o. p. s.
Vančurova 1946
390 01 Tábor
+420 775 012 001
www.toulava.cz
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 52  A ždákovi híd (Ždákovský most) 
A híd építése az Orlíki gát építésével egy időben kezdődött 
1957-ben. A 71 millió csehszlovák koronát felemésztő építkezés 
1967-ben fejeződött be. A maga idejében ez volt a legnagyobb 
tömörszelvényű, kétcsuklós, acélból készült ívhíd a világon. 
Még ma is benne van az első húszban, Csehországban pedig 
biztosan őrzi első helyét. A felsőpályás (húzórúd nélküli) ívhidak 
között még mindig ez a legnagyobb. A híd a közelmúltban teljes 
felújításon esett át, a hídpályáról és a környező dombokról 
csodálatos kilátás tárul a látogatók szeme elé.

Érdekességek: 
A híd alatt különleges akusztika uralkodik: rendszerint egyáltalán 
nem lehet hallani, ha valami beleesik a vízbe. 

Kapcsolat:
Píseckem, s. r. o.
Karlova 36
397 01 Písek
+420 737 506 950
www.piseckem.cz
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 53  Városi erőmű, Písek 
A píseki városi erőmű a legrégebben működő vízerőmű 
Csehországban. Azt követően hozták létre, hogy František 
Křižík sikeresen bemutatta a város központjának kivilágítását 
1887. június 23-án. Így Písek az első város Csehországban, ahol 
állandó elektromos közvilágítás működött. Az erőművet 1888. 
augusztus 31-én állították üzembe az akkori Podskalský malom 
helyiségeiben. Az épület és a berendezés a Cseh Köztársaság 
védett kulturális műemléke.

Érdekességek: 
Az erőműben meggyőződhetünk róla, hogy a píseki elektromos 
világítás kezdetei nem voltak éppen zökkenőmentesek. Az örök 
elégedetlenek azt mondogatták: „Na ja, a píseki lámpa, az nem 
világít, az csak pislog”.

Kapcsolat:
Městská elektrárna a muzeum
V Podskalí 2537
397 01 Písek
+420 382 217 034
www.piseckem.cz
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 54  Tartományi ménes, Písek 
A píseki ménes egy egyedülálló, nyers falazatú épületegyüttes. 
A ménesbirtok a 19. és 20. század fordulóján épült. Az első 
tenyészméneket 1902-ben helyezték el itt, ez a dátum tekinthető 
a píseki lótenyésztés kezdetének. A píseki ménesbirtok a Cseh 
Köztársaságban lótenyésztéssel foglalkozó utolsó három állami 
vállalat egyike. 2010 óta nemzeti kulturális emlékként védelmet 
élvez. A ménestelep turisták számára is látogatható. 

Érdekességek: 
Píseki tenyésztésből származott a legendás Ardo is, aki „modellt 
állt” J. V. Myslbek szobrászmesternek, amikor a prágai Vencel 
téren álló Szent Vencel szobrot mintázta. A lovas szobor másolata 
megtekinthető a píseki ménesbirtok udvarán is.

Kapcsolat:
Zemský hřebčinec Písek, s. p. o.
U Hřebčince 479
397 01 Písek
+420 721 081 767
www.zemskyhrebcinecpisek.cz
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 55  Vízimalom, Hoslovice  
A hoslovicei, kivételesen jó állapotban fennmaradt vízimalom 
több mint 400 éves. Az egyedülálló malom felújított korabeli 
berendezési tárgyaival kiváló helyszín a korabeli kézműves 
mesterségek megismerésére. Számos olyan rendezvényt 
szerveznek itt, amelyek a hagyományok megőrzését és 
továbbvitelét tűzik ki célul: ilyen például a májusfa állítás, a 
molnárok napja, a kézművesek napja, a szüreti ünnepségek és 
sok más hasonló akció. A rendezvények állandó programja a 
kenyérsütés a malom kemencéjében. A malom a „Šumavai táj 
lakói” (Ze života šumavského Podlesí) állandó néprajzi kiállításnak 
is otthont ad. A Hoslovice vízimalom április és október között 
látogatható, kezelője a strakonicei Közép-Otava Vidéke Múzeum 
(Muzeum středního Pootaví).

Érdekességek: 
A vízimalom és környezete népszerű filmforgatási helyszín. Itt 
készült például Jan Svěrák 2014-es Három testvér (Tři bratři) című 
mesefilmje.

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