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ZABYTKI
Czech Południowych





Piękno regionu, który przez stulecia zarządzany był 
przez osoby ściśle związane z przyrodą, zaskoczy 
każdego turystę. Jeśli motywacją do przyjazdu są 
zabytki, szybko można się przekonać, jak oświecone 
i bogate musiały być rody szlacheckie Rožmberków, 
Schwarzenbergów czy Buquoyów oraz jacy wyśmienici 
artyści i rzemieślnicy tutaj pracowali. Jako dowód 
bogatej i różnorodnej historii zostawili po sobie 
niezliczone zabytki kultury.  Są tu pełne życia i kultury 
miasta, majestatyczne zamki i gotyckie kościoły, 
malownicze pałace renesansowe oraz klasztory, 
zabytki budownictwa ludowego czy fascynujące 
zabytki techniki z pomysłowym systemem stawów 
rybnych. Jeden urlop nie starczy, żeby zobaczyć to, co 
oferuje Kraj południowoczeski. Przyjedź i przekonaj się 
na własne oczy. 
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Zamki, pałace  
    i zabytki UNESCO

  1   Państwowy zamek i pałac  
 Czeski Krumlov – UNESCO
Monumentalny kompleks zamku i pałacu Czeski Krumlov wyróżnia 
się swoja architekturą, tradycją kulturalną i powierzchnią – słusznie 
więc wpisany został na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Zamek, wybudowanego przez ród Vítkovców, a potem przebudowany 
w stylu renesansowym przez Rožmberków, wznosi się na skalnym 
cyplu między meandrami rzeki Wełtawy. Składa się z 42 budynków 
pałacowych i gospodarczych, należy też do niego rozległy (12 ha) 
ozdobny ogród pałacowy. Poza renesansowymi rožmberskimi 
wnętrzami i barokowymi schwarzenberskimi apartamentami z XVI, 
XVIII i XIX w. udostępnione są do zwiedzania także inne ciekawe 
miejsca. Swym charakterem, wystawionymi eksponatami  
i całorocznym działaniem kusi Muzeum Zamkowe (Hradní 
muzeum), z którego łatwo można wejść na wieżę pałacową. Często 
odwiedzane są także rozległe gotyckie (tzn. wacławskie) piwnice, 
lapidarium kamiennych rzeźb czy trzy galerie współczesnej czeskiej 
i środkowoeuropejskiej ceramiki i szkła. Prawdziwą perłą w koronie 
dziedzictwa teatralnego jest barokowy teatr pałacowy, który 
reprezentuje jedną z najlepiej zachowanych XVIII w. scen, z niemal 
w całości dochowanymi dekoracjami, kostiumami, rekwizytami oraz 
działającą do dziś techniką sceniczną. Zwiedzających zachwyci 
też ekskluzywna ekspozycja książęcych stajni. Zobaczyć można 
unikatową kolekcję uprzęży oraz historycznych środków transportu 
zachowanych ze zbiorów Schwarzenbergów. Największą atrakcją jest 
schwarzenberski powóz ciągnięty przez sześć jabłkowitych koni czy 
sanie na specjalne okazje z koniem w wystawnej uprzęży.

Ciekawostka: 
Wieża pałacowa od zawsze jest symbolem Czeskiego Krumlova 
i symbolizuje jego bogatą historię i piękno sztuki. Wejście po 
162 schodach na jej galerię widokową nagrodzone zostanie 
magicznym widokiem na całe miasto i okolicę. 

Kontakt:
Państowy zamek i pałac Czeski Krumlov 
(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 to najlepiej zachowany przykład architektury 
południowoczeskiej drugiej połowy XIX w. To unikatowy 
zespół spójnych architektonicznie i artystycznie gospodarstw 
skoncentrowanych wokół rozległego nawsia, które reprezentują 
styl tzw. wiejskiego baroku. Nie jest to skansen, ale zamieszkała 
wieś – dzięki temu miejsce ma wyjątkowy charakter  
i niepowtarzalną atmosferę.

Ciekawostka: 
Powstałe w XIII w. Holašovice są wspomniane w 1292 r., kiedy od 
króla Wacława II dostał je klasztor cystersów w Vyšším Brodzie 
w ramach rekompensaty za inny majątek. Wieś pozostawała 
własnością klasztora przez pięć i pół wieku, aż do końca 
feudalizmu.

Kontakt:
Centrum Informacji Holašovice 
(Infocentrum Holašovice)
Holašovice 43
373 84 Dubné
+420 387 982 145
www.holasovice.eu  
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  3   Pałac Bechyně 
Niegdyś książęcy gród w Bechyni, wspominany już w IX w., stoi 
na najbardziej wysuniętym na południe skalnym cyplu miasta 
przy zbiegu rzeczki Smutná i rzeki Lužnice. Od majątku praskich 
biskupów „pustą górę Bechynię“ uzyskał przed 126 r. król Przemysł 
Ottokar II, który zbudował tutaj kamienny zamek. Za panowania 
Jana Luksemburskiego na podgrodziu założono miasto, które było 
w 1323 r. otoczone murami obronnymi. Współczesna renesansowa 
forma pałacu jest zasługą jego najsławniejszego właściciela – Petra 
Voka z Rožmberka. W pałacu można podziwiać jego salę ślubną, 
gdzie odbył się słynny ślub z Kateřiną z Ludani, a także dziedziniec  
z iluzjonistycznymi malarstwem  oraz sypialnię ostatniego 
Rožmberka. Częścią ekspozycji jest także zbiór portretów 
dziecięcych, jedyny w swoim rodzaju w skali Europy. Od 1958 r. 
pałac jest zabytkiem kultury Republiki Czeskiej. Współczesny 
właściciel pałacu, Panství Bechyně SE, od 1994 r. na terenie całego 
pałacu nieustannie przeprowadza rozległe i kosztowne naprawy  
i prace restauratorskie. W 1998 r. pałac po raz pierwszy w historii 
został udostępniony do zwiedzania.

Ciekawostka: 
Posiadłością bechyńską przez stulecia zarządzało wiele rodów 
szlacheckich, m.in. niezbyt znany ród Paarów, który pochodził  
z Lombardii. Rodzina ta była mocno zaangażowana w zakładanie 
austriackich usług pocztowych na naszych terenach w XVII-XIX w.

Kontakt:
Pałac Bechyně (Zámek Bechyně) 
Zámek 1 
391 65 Bechyně
+420 602 843 442
www.resort-bechyne.cz/zamek 
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  4   Pałac państwowy Červená Lhota 
Budynek pałacu, położonego malowniczo na skalistej wysepce na 
stawie rybnym, kryje w swoim wnętrzu pozostałości twierdzy  
z XIV w. Dzisiejszy renesansowy pałac powstał po 1530 r., 
ale w czasie XIX w. oraz na początku XX w. był nieustannie 
przebudowywany. Wtedy też zyskał swój współczesny 
neorenesansowy wygląd. Na pierwszym piętrze znajduje się 
autentyczne apartamenty szlacheckie ostatnich właścicieli, 
książąt Schönburg-Hartenstein, z okresu po 1910 r. Wystawa  
w pokojach na poddaszu przybliża świat małych szlachciców i ich 
służących z czasów końca monarchii i okresu pierwszej republiki. 
Przytulną atmosferę podkreśla mała galeria obrazów oraz przede 
wszystkim wyjątkowy, choć współczesny, teatr pałacowy. Częścią 
pałacu jest park krajobrazowy, który uzyskał swój dzisiejszy kształt 
na przełomie XIX i XX w. Przy Pałacowym Stawie Rybnym można 
wynająć łódkę i z poziomu wody podziwiać pałac i okoliczną 
przyrodę.

Ciekawostka: 
Na wzgórzu w parku pałacowym stoi Kaplica Trójcy Świętej. Prosta 
renesansowa budowla powstała w latach 50. XVI w. W chwili 
obecnej odbywają się tu regularne msze i śluby kościelne.

Kontakt:
Pałac Państwowy Červená Lhota 
(Státní zámek Červená Lhota)
Červená Lhota 1
378 21 Kardašova Řečice
+420 384 384 228
www.zamek-cervenalhota.cz 



ZABYTKI Czech Południowych

9

  5   Pałac państwowy Dačice
Pierwotnie renesansowy pałac powstał pod koniec XVI w. dla 
rodu Krajířów z Krajku, ale zyskał swój współczesny kształt w 
czasie przebudowy w latach 30. XIX w. Trasa zwiedzania oferuje 
spacer po 21 pomieszczeniach przedstawiających życie ostatnich 
generacji rodziny Dalbergów, która zamieszkiwała zamek aż  
do 1940 r. W 2012 r. zakończono rozległą renowację prywatnych  
i reprezentacyjnych pomieszczeń na pierwszym piętrze, w których 
znajdują się sale reprezentacyjne, biblioteka i prywatne pokoje, 
zgodnie z ich wyglądem z początku XX w. Piętrowa secesyjna 
biblioteka zawiera 17 tys. woluminów i należy do najciekawszych 
bibliotek pałacowych w regionie Czech. Do pałacowego budynku 
przylega park krajobrazowy z różnorodnym terenem i stawem 
rybnym pozwalającym na całodniową rekreacje m.in. dla rodzin  
z dziećmi.       

Ciekawostka: 
Karl Anton Maximilian Dalberg (1792–1859) odpowiada za rozwój 
gospodarczy miasta Dačice. Brał on m.in. udział w zakładaniu 
cukrowni, w której w 1843 r. powstała pierwsza kostka cukru na 
świecie.

Kontakt:
Pałac państwowy Dačice 
(Státní zámek Dačice)
Havlíčkovo nám. 85
380 01 Dačice
+420 384 420 246
www.zamek-dacice.cz 
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  6   Pałac państwowy Hluboká nad Vltavou
W miejscu barokowego pałacu z rozległym podgrodziem wyrosła 
w latach 1839-1871 r. romantyczna budowla w duchu angielskiej 
tudorskiej i elżbietańskiej architektury. Para książęca Jan Adolf II 
Schwarzenberg z żoną Eleonorą, która przebudowę zainicjowała, 
rozpoczęła także przemianę parku krajobrazowego o powierzchni 
58 ha z tarasowymi ogrodami, bezpośrednio przylegającymi do 
budynków pałacu. W czasie zwiedzania sali reprezentacyjnych 
z biblioteką, porannym salonem, czytelnią i salą marmurową z 
cennymi tapiseriami, zobaczyć można także apartament księżnej 
Eleonory. Kolejna trasa zwiedzania prowadzi przez prywatne 
pokoje ostatnich właścicieli Hluboké, którymi byli książę Adolf  
i jego żona Hilda, także przez kilka pokoi matki Adolfa, Terezie.  
W suterenie pałacu do zwiedzania udostępniono kuchnię 
pałacową z tzw. ciepłą i zimną kuchnią, zamkową cukiernią oraz 
windą osobową i gastronomiczną z początku XX w. 

Ciekawostka: 
Pałac Hluboká był pierwotnie założony w XIII w. przez królów 
czeskich jako zamek strażniczy. Jako majątek królewski był często 
dawany pod zastaw.

Kontakt:
Pałac państwowy Hluboká
(Státní zámek Hluboká) 
Zámek 142
373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 387 843 911
www.zamek-hluboka.eu 
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  7   Państwowy zamek i pałac Jindřichův Hradec 
Zamek i pałac Jindřichův Hradec należy do najpiękniejszych 
i najbardziej monumentalnych w Czechach Południowych. 
Pierwotnie gotycki zamek był w drugiej połowie XVI w. za rządów 
ostatnich władców z Hradca  – Jáchyma i Adama II  
– z rozmachem przebudowany na dumną renesansową siedzibę. 
Ich działania do dziś przypomina Budynek Jáchyma (Jáchymovo 
stavení), Budynek Adama (Adamovo stavení), Skrzydło Hiszpańskie 
(Španělské křídlo), Małe i Duże Arkady (Malé a Velké arkády)  
z ogrodem oraz wyjątkowy pawilon muzyczny nazywany Rondlem. 
Historię pałacu opowiadają trzy trasy zwiedzania. Trasa „Budynku 
Adama” przybliża reprezentacyjną część siedziby panów  
z Hradca, Slavatów i Černínów. Z kolei trasa „Apartamenty XVIII 
i XIX w.” uchwyciła sławę barokowych polowań i pobyt szlachty 
w pobliskim pałacyku łowieckim Jemčina, dokąd przenieśli się 
Černínowie po wielkim pożarze miasta Jindřichův Hradec. Trasa 
„Średniowieczny Zamek” prowadzi zwiedzających przez najstarsze 
dzieje pałacu i pokazuje np. malowaną legendę św. Jerzego czy 
jedną z najstarszych i najlepiej zachowanych czarnych kuchni  
u nas. Wizytę można zakończyć wejściem na Czarną Wieżę.    

Ciekawostka: 
Rondel, pawilon w ogrodzie, którego wnętrza są bogato zdobione 
w stylu manieryzmu, to miejsce, gdzie w miesiącach letnich 
odbywały się bale, koncerty czy przyjmowano wysoce urodzonych 
gości. Wnętrza Rondla są unikatowe ze względu na jego 
właściwości akustyczne i nietradycyjne umieszczenie muzyków. 
Siedzieli oni w piwnicy, a muzyka do sali dochodziła przez wąski 
otwór pośrodku podłogi, który ma kształt wazy  
o cienkich brzegach i bez dna. 

Kontakt:
Państwowy zamek i pałac Jindřichův Hradec
(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   Pałac państwowy Kratochvíle
Jedną z naszych najpiękniejszych renesansowych budowli, 
która malowniczo usytuowana jest wśród  lasów, pól i stawów 
rybnych, wybudował między 1583–1590 r. Vilém z Rožmberka. 
Ten wyjątkowy renesansowo-manierystyczny pałac został 
zaprojektowany przez doświadczonego budowniczego Baltazara 
Maggi z Arogna. Letnia siedziba uzyskała w ten sposób kształt 
włoskiej willi z prostokątnym ogrodem, którą otacza szeroka fosa 
oraz mur z niewielkimi domkami. Wnętrza zamku przypominają 
czasy działalności ostatnich Rožmberków – Viléma i Petra Voka. 
Pomieszczenia mieszkalne i reprezentacyjne zostały, bazując na 
źródłach, odrestaurowane do kształtu z końca XVI w. i początku 
XVII w. Zdecydowanie wyjątkowe są zdobienia stiukowe  
i malarskie wnętrz willi, inspirowane motywami łowieckimi  
i  motywami z historii Rzymu. Częścią zwiedzania jest także wizyta 
w pałacowej kaplicy Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz 
oczywiście we wspomnianym renesansowym ogrodzie z fosą. 

Ciekawostka: 
W miejscu dzisiejszego zamku stało wcześniej gospodarstwo 
nazywane Leptáčem, które w 1569 r. Vilém z Rožmberka podarował 
regentowi rožmberskiego dominia i znanemu budowniczemu 
południowoczeskich stawów rybnych Jakubowi Krčínowi z Jelčan. 
Krčín w tym miejscu wybudował nowe gospodarstwo, obok którego 
umieścił dużą łowiecką oborę. Gospodarstwo na tyle spodobało 
się rožmberskiemu władcy, że w 1579 r. zamienił z Krčínem za 
miasteczko Sedlčany i dziesięć wsi.   

Kontakt:
Pałac państwowy Kratochvile
(Státní zámek Kratochvíle)
Petrův Dvůr 9
384 11 Netolice
+420 388 324 380
www.zamek-kratochvile.cz 
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  9   Pałac Lnáře
W latach 1670–1686 obok średniowiecznej twierdzy 
wybudowano dwupiętrowy czteroskrzydłowy pałac. Budowę 
zainicjował Aleš Vratislav hrabia z Mitrovic, a dokończył ją Tomáš 
Zacheus, syn hrabiego Humprechta Jana Černína z Chudenic. Ten 
ważny barokowy zabytek ma bogato zdobione wnętrza. Zobaczyć 
tu można malowidła ścienne z motywami ze starożytnej mitologii 
autorstwa Giacoma Tencally. Stiukowe zdobienia uzupełnione  
o freski tworzą wyjątkowo piękną całość. Wyjątkowa jest 
np. sala reprezentacyjna ozdobiona freskami na suficie z 
wyobrażeniem starożytnego boga. Kaplica pałacowa św. Józefa 
jest bogato zdobiona freskami z motywami biblijnymi. Pałacowy 
dziedziniec ozdabia fontanna z końca XVII w. W rozległym 
ogrodzie pałacowym znajduje się lapidarium. Rzeźby antycznych 
bogów pochodzą z warsztatu Ignácego Michaela Platzera. Poza 
zabytkowym perłami architektury w pałacu obejrzeć można także 
wystawę o hodowli ryb oraz Muzeum Kotów. Ogród pałacowy 
z wielokolorowymi rododendronami i bogato zdobione sale 
pałacowe to idealne miejsce na śluby, wydarzenia towarzyskie 
czy kongresy. Pałac udostępniono do zwiedzania, oferuje też 
zakwaterowanie. Budynek położony jest w centrum regionu 
pełnego stawów rybnych – te najstarsze pochodzą z okresu 
panowania Karola IV czyli z XIV w. W ich rozbudowie podobno brał 
udział także Jakub Krčín z Jelčan i Sedlčan. 

Ciekawostka: 
Pałac Lnáře leży przy głównej drodze E49 z Pilzna do Czeskich 
Budziejowic, czyli na byłej linii demarkacyjnej. Nie przez 
przypadek w Lnářach w 1945 r. spotkały się trzy wojska 
wyzwoleńcze: amerykańskie, sowieckie i armada generała 
Vlasova. W pałacu zakwaterowani byli amerykańscy żołnierze, 
przenocował tu także generał Vlasov.
 
Kontakt:  
Pałac Lnáře (Zámek Lnáře)
Lnáře 1
387 42 Lnáře
+420 603 396 457
www.zameklnare.eu 
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 10  Pałac Mitrowicz 
Romantyczny pałac na brzegu rzeki Lužnicy niedaleko Týna 
nad Vltavou. Twierdza z 1565 r. była w latach 1737–1741 
przebudowana pod kierownictwem hrabiego Františka Wratislava 
z Mitrowicz. Została poszerzona część mieszkalna i dobudowana 
kaplica św. Anny. W ten sposób powstał dzisiejszy barokowy pałac. 
Pałac przeszedł w 2008 r. dokładny remont, a w parku pałacowym 
posadzono 8500 sadzonek i 50 drzew. W pałacu można 
wziąć udział w kostiumowym zwiedzaniu pałacu, imprezach 
tematycznych, zwiedzić park czy ogród ziołowy, zorganizować 
wycieczkę na łodzi czy posilić się w stylowym otoczeniu, a nawet 
zakwaterować czy zorganizować ślub.

Ciekawostka: 
Całe piętro reprezentacyjne ozdabiają freski z motywami  
z życia Václava Wratislava z Mitrowicz nazywanego Turečiem. 
Ten w 1591 r. wybrał się z poselstwem Rudolfa II do tureckiego 
sułtana do Istambułu. Został jednak oskarżony o szpiegostwo, 
zatrzymany i uwięziony na półtora roku na łodziach i na dwa lata 
w najgorszym tureckim więzieniu – Czarnej Wieży, którą nazywano 
grobem żywych. Swoje wspomnienia po powrocie spisał w formie 
dziennika z podróży. 

Kontakt:
Pałac Mitrowicz 
(Zámek Mitrowicz)
Koloděje nad Lužnicí 1
375 01 Týn nad Vltavou
+420 728 353 133 
www.zamekmitrowicz.cz 
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 11  Zamek Orlík 
Nazwa zamku związana jest z jego położeniem wysoko na skale 
nad doliną Wełtawy i do dziś zachwyca przepiękną lokalizacją 
na brzegu zbiornika wodnego Orlík. Dzisiejszy wygląd zamku 
w stylu angielskiego neogotyku pochodzi z połowy XIX w. Sam 
budynek składa się z czterech skrzydeł umieszczonych wokół 
dziedzińca. Schwarzenbergowie bogato urządzili wnętrza zamku 
– to świetny przykład stylu życia szlachty w XIX w. Wygląd sal 
reprezentacyjnych na drugim piętrze należy do najlepszych 
przykładów stylu empire w regionie Czech, warta uwagi jest 
Sala Teski (Teskův sál) z rzeźbionym kasetonowym sufitem czy 
Sala Rycerska. Zwiedzić można także korytarz z trofeami, bogate 
zbiory broni łowieckich i pałacową bibliotekę. Zamek otoczony 
jest rozległym parkiem w stylu angielskim, w którym znajduje się 
grobowiec rodu Schwarzenbergów.

Ciekawostka: 
W latach 1954–1961 przy zamku powstał zbiornik Orlík. 
Przed realizacją projektu w latach 50. zastanawiano się nad 
zburzeniem obiektu, bo skała pod nim była zwietrzała, a słup 
wody o wysokości 60 m przyspieszyłby jej niszczenie. W końcu 
zdecydowano się na umocnienie skały betonem, dzięki czemu 
pałac stoi do dzisiaj. Zamek zachował się także dzięki Klubowi 
Czeskich Turystów, który lobbował za Orlík m.in. ze względu 
na jego popularność wśród turystów. Od 1962 r. do dzisiaj na 
zbiorniku działa darmowy transport łodziami. 

Kontakt:
Zamek Orlík (Zámek Orlík)
398 07 Orlík nad Vltavou
+420 382 275 101
www.zamekorlik.cz 
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 12  Pałac państwowy Třeboň
Pierwotny drobnomieszczański zamek służył od 1366 r. rodzinie 
Rožmberków do sporadycznych odwiedzin na třebońskich 
włościach. Po pożarze miasta w 1562 r. zniszczony zamek został 
na rozkaz Viléma z Rožmberka stopniowo przebudowywany 
na renesansowy pałac. Jednocześnie rožmberski regent Jakub 
Krčín wyznaczył nowy staw rybny, który zalał przedmieścia. 
Powstały w ten sposób zbiornik zyskał w późniejszym czasie 
nazwę Svět (Świat). Po śmierci Viléma do Třebonia w 1602 r. 
przeprowadził się z całym dworem ostatni rožmberski władca 
Petr Vok. Za jego rządów zakończono przebudowę wewnętrznego 
pałacu. W 1660 r. zniszczone po wojnie třebońskie włości kupili 
Schwarzenbergowie, którzy byli ich właścicielami aż do 1947 r. 
Dziś zwiedzający mogą przespacerować się po rožmberskich 
renesansowych wnętrzach, gdzie umieszczono m.in. laboratorium 
alchemistyczne, gabinet sztuki, psią kuchnię oraz system 
podziemnych korytarzy miasta tzw. kazematy. Pałac otacza 
wspaniały park w stylu angielskim.

Ciekawostka: 
W 1947 r. pałac został upaństwowiony na podstawie specjalnego 
prawa tzw. Lex Schwarzenberg, podobnie zresztą jak pałac 
Hluboká, Czeski Krumlov i inne. Znaczącą część pałacu zajmuje 
Państwowe Regionalne Archiwum w Třeboniu, w jego zbiorach 
znajduje się pierwotne rožmberskie archiwum, które było  
w czasach Schwarzenbergów intensywnie poszerzane.  

Kontakt:
Pałac państwowy Třeboň
(Státní zámek Třeboň)
Zámek 115
379 01 Třeboň
+420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz
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 13  Zamek państwowy Vimperk
Początkowo stał tu vimperski zamek założony ok. połowy XIII w. 
jako twierdza strzegąca Złotej Ścieżki z Bawarii do Czech. Zamek 
należał do wielu rodów szlacheckich Janoviców, Kaplířów ze 
Sulevic, Malovców z Chýnova, aż przejął go Jáchym z Hradce. 
Vimperk kupili od niego Rožmberkowie, którzy przebudowali 
surową gotycką twierdzę na renesansowy zamek, w którym 
chronili się w czasie epidemii. Ważnym etapem był okres 
Novohradských z Kolovratów na początku XVII w., po których na 
zamku zostały malowane podciągi. Po Novohradskich posiadłość 
vimperska należała do Eggenberków, a po wymarciu tego rodu do 
Schwarzenbergów, którzy byli właścicielami zamku aż do 1947 r. 
Ostatnia rozległa przebudowa została przeprowadzone w 1857 r., 
kiedy po uderzeniu błyskawicy zamek strawił pożar. W 1948 r. 
zamek stał się własnością miasta, a w 1991 r. kupiło go 
Ministerstwo Środowiska Naturalnego. W 2001 r. zamek ogłoszono 
narodowym zabytkiem kultury, a od 2015 r. administruje nim 
Narodowy Instytut Zabytków.

Ciekawostka: 
W chwili obecnej na Górnym Zamku ma miejsce rozległy 
remont w ramach projektu „Budzenie zimowego zamku“. Po 
jego zakończeniu na zwiedzających będzie czekać poszerzona 
i zmodernizowana ekspozycja Muzeum Viperska, nowe trasy 
z oryginalnym wyposażeniem, które przypomną rozwój 
architektoniczny i codzienne życie na zamku na przełomie XVI  
i XVII w., a także Centrum Informacji. 

Kontakt:
Zamek państwowy Vimperk 
(Státní zámek Vimperk)
Zámek 20
385 01 Vimperk
+420 778 427 134
www.zamek-vimperk.cz 



ZABYTKI Czech Południowych

18

 14  Pałac na wodzie Blatná 
Pierwsze wzmianki o znajdującym się tu kiedyś zamku pochodzą 
z 1285 r., jednak już wcześniej na kamiennej wysepce pośrodku 
bagien znajdowała się drewniana twierdza. Najsławniejszy okres 
w historii pałacu związany jest z rodem Lvów z Rožmitálu. Jaroslav 
Lev z Rožmitálu stał się nawet szwagrem króla Jerzego  
z Podiebradów. Jaroslav Lev rozpoczął rozległą przebudowę,  
a jego plany realizował potem także jego syn Zdeněk Lev, który 
zaprosił na Blatną znamienitego architekta Benedikta Rejta, 
autora najcenniejszej części blateńskiego pałacu: gotycko-
renesansowej części z trójściennymi wykuszami. Od 1798 r. 
Blatná należała do Hildprandtów z Ottenhausenu, za których 
panowania wcześniejszy zamek został na przełomie XVIII i XIX w. 
przebudowany na pałac. Hildprandtom, którzy zostali w latach 
50. XX w. wygnani, zwrócono Blatną w 1990 r. Dominantą pałacu 
Blatná jest widoczna z odległości biała wieża, która odbija się 
w tafli wody. W czasie zwiedzania zobaczyć można orientalny, 
barokowy i empirowy salon, łowiecki salon i rodzinną galerię. 
Poszerzone zwiedzanie obejmuje „Zielony Pokój“ z malowidłami 
ściennymi z końca XV w. Pałacowe wnętrza wyposażone są 
przede wszystkim w obiekty ze zbiorów Hildprandtów. Zobaczyć 
można także park w stylu angielskim o powierzchni 42 ha. W 
parku znajduje się tradycyjna hodowla daniela zwyczajnego oraz 
zagraniczne gatunki roślin drzewiastych. 

Ciekawostka: 
Pałac Blatná i jego okolica to ulubione miejsce filmowców. Kręcono 
tutaj np. bajkę „Szalenie smutna księżniczka“ czy „Biała dama“.

Kontakt:
Pałac Blatná (Zámek Blatná)
Na Příkopech 320 
388 01 Blatná
+420 383 422 934
www.zamek-blatna.cz
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 15  Zamek Helfenburk
Ruiny gotyckiego zamku, który został założony w XIV w. przez 
ród Rožmberków, znajdują się niedaleko Bavorova na zalesionym 
wzgórzu Malošín. W XV i XVI w. zamek stopniowo się rozrastał. 
Jego częścią jest okrągła 18-metrowa Duża Wieża. W 1593 r. 
ostatni z rodu Rožmberków, Petr Vok, sprzedał zamek z całymi 
włościami miastu Prachatice. W późniejszym okresie zamek 
należał także do Eggenbergów czy Schwarzenbergów. Dzisiaj jest 
w rękach miasta Bavorov, które udostępnia go do zwiedzania. 
Jednocześnie trwają pracę nad ochroną zabytku. Przez cały rok na 
Helfenburku odbywają się ciekawe wydarzenia, organizowane są 
tutaj także śluby.

Ciekawostka: 
Po uzgodnieniu z kasztelanem i przestrzeganiu ustalonych zasad, 
możliwe jest przenocowanie na dziedzińcu zamkowym pod 
własnym namiotem czy pod gołym niebem. 

Kontakt: 
Ruiny zamku Helfenburk
(Zřícenina hradu Helfenburk)
Správa hradu
373 41 Bavorov
+420 724 724 747
www.helfenburk.eu
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 16  Zamek państwowy Landštejn 
Jeden z najważniejszych romańskich zabytków w Europie 
Środkowej powstał jako ważny punkt strategiczny morawskich 
Przemyślidów przy obronie ścieżki do Vitorazska na początku XII 
w. Włości wkrótce uzyskali panowie z Landštejna, którzy zrobili 
z zamku siedzibę rodową. Architektura zamku to najstarsze 
romańskie części, rozbudowa zamku w gotyku i renesansie za 
panowania Krajířů z Krajku po barokowe baszty strzelnicze. Sława 
Landštejna zgasła w 1771 r., kiedy po uderzeniu błyskawicy zamek 
spłonął i stopniowo zaczął niszczeć. Dziś można spacerować po 
jego romantycznych ruinach, podziwiając przykłady zamkowej 
architektury, a z wysokiej wieży obronnej rozglądać się po 
pofalowanych terenach Czeskiej Kanady. O codzienności, stylu 
życia i wykształceniu właścicieli zamku opowiada ekspozycja 
najnowszych znalezisk archeologicznych, które są wystawione 
przy bramie wejściowej zamku.        

Ciekawostka: 
W 1771 r. w dużą wieżę zamkową uderzyła błyskawica, a pożar 
mocno uszkodził część mieszkalną zamku. Opuszczony zamek 
szybko niszczał, stał się miejscem skąd pozyskiwano materiały 
budowlane dla okolicznych wsi, a następnie romantycznymi 
ruinami, gdzie były organizowane patriotyczne wycieczki Klubu 
Czeskich Turystów. Ostatnim właścicielem Landštejna był w latach 
1923–1945 austriacki ród Sternbachów.

Kontakt:
Zamek państwowy Landštejn  
(Státní hrad Landštejn)
Landštejn 2
378 81 Slavonice
+420 384 498 580
www.hrad-landstejn.cz
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 17  Zamek państwowy Nové Hrady
Zamek z dwoma przeciwległymi bramami i głęboką fosą został 
założony przed ród Vítkovców w drugiej połowie XIII w. Do 
zamkowych fortyfikacji przylegały mury miejskie, chroniące 
mieszkańców pobliskiego miasteczka. W czasach Rožmberków 
w monumentalną wieżę zamkowa uderzyła błyskawica, która 
spowodowała wybuch prochu strzelniczego. W wyniku prac 
włoskiego budowniczego Antonia Canevalle zamek został za 
panowania ostatniego Rožmberka Petra Voka wyremontowany.  
W 1620 r. Nové Hrady przeszły w ręce hrabiego Karla Bonaventura 
Buquoy, a tereny te należały do tego rodu aż do 1945 r. Po 
dobudowaniu klasycystycznego pałacu w 1806 r. stary zamek 
pełnił tylko funkcje administracyjne i stopniowo niszczał. W latach 
80. XX w. przeszedł gruntowną odbudowę. W chwili obecnej 
oferuje zwiedzanie buquoyskich wnętrz z wieloma portretami 
rodowymi i pamiątkami wojennej sławy rodu. Trasa zwiedzania 
„Mieszkanie urzędnika“ przybliża mieszczański sposób życia na 
przełomie XIX i XX w, można ją zwiedzać przez cały rok. Pod 
zamkiem rozciąga się park krajobrazowy Dolina Tereziino  
z romantycznymi budowlami i sztucznym wodospadem.      

Ciekawostka: 
W Nových Hradach zobaczyć można z jedną z największych 
murowanych fos na czeskich zamkach. Wysokość ściany 
fosy wynosi od 9,5 do 15 m. Zewnętrzna strona fosy ma 373 
m, wewnętrzna o ok. 100 m mniej. Pomimo tego, że XVII w. 
fortyfikacje zamkowe, w tym także fosa, straciły na znaczeniu 
wojskowym, fosa była dalej utrzymywana i wykorzystywana np.  
do hodowli jeleni i danieli.

Kontakt:
Zamek państwowy Nové Hrady (Státní hrad Nové Hrady) 
Komenského 33 
373 33 Nové Hrady
+420 386 362 135
www.hrad-novehrady.cz
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 18  Zamek państwowy Rožmberk
Osobom płynącym przez meandry Wełtawy często wydaje się że 
na skale na rzeką widzą dwa różne zamki. Do starszego Zamku 
Dolnego, postawionego w pierwszej połowie XIII w. przez ród 
Vítkovców, dobudowano na przełomie XIII i XIV w. Zamek Górny,  
z którego po pożarze w 1522 r. dochowała się tylko wieża 
obronna Jakobínka. Początkowo gotycki zamek był  
w czasach ostatnich Rožmberków kilkakrotnie przebudowywany 
w stylu renesansowym. W duchu manieryzmu nawiązał do tego 
potomek rodu Růže – Jan Zrinský ze Serynu. W 1620 r. zamek 
przeszedł w ręce cesarskiego generała Karla Bonaventura Buquoy. 
Pod wpływem romantyzmu w połowie XIX w. hrabia Jiří Jan Jindřich 
Buquoy rozkazał wybudować we wnętrzach zamku muzeum 
rodowe, przypominające rycerską sławę rodu. Do dziś  
w czasie zwiedzania pierwszej trasy można m.in. podziwiać kopie 
portretów słynnych krzyżackich dowódców, zbiór zabytkowych 
przedmiotów czy broni. Na drugim piętrze zamku zgodnie ze 
źródłami historycznymi na nowo wyposażono prywatne pokoje 
Jiřího Jana i jego rodziny, które są dostępne do zwiedzania przez 
cały rok. Częścią zwiedzania jest wejście na tzw. Wieżę Angielską, 
skąd rozciąga się wyjątkowy widok na meandry rzeki Wełtawy  
i podgórze Szumawy.

Ciekawostka: 
Zamek Górny do dnia dzisiejszego przypomina wieża Jakobínka 
z XIII w. Od września 2013 r. wieża była odnawiana przy 
wykorzystaniu średniowiecznych technologii i użyciu repliki 
średniowiecznego dźwigu. Wokół wieży powstało specjalne 
rusztowanie z ręcznie przygotowanego drewna z miejscowych 
lasów. Odnowiona wieża była na wiosnę 2020 r. po ponad stu 
latach udostępniona do zwiedzania. 

Kontakt:
Zamek państwowy Rožmberk (Státní hrad Rožmberk)
382 18 Rožmberk nad Vltavou
+420 380 748 838
www.hrad-rozmberk.cz



ZABYTKI Czech Południowych

23

 19  Zamek Strakonicki
Zamek założony został w latach 1220–1235 u zbiegu rzek Otava  
i Volyňka przez ród szlachecki Bavorów. W 1243 r. Bavor I 
podarował wschodnią połowę zamku zakonowi joannitów, którzy 
ustanowił tu komturię. Zakon joannitów, dzisiaj znany jako Zakon 
Maltański, w XV w. przejął cały zamek. Najstarsza część zamku, 
kościół św. Prokopa i wieża Rumpál, mają elementy gotyckie. 
Renesans widoczny jest w wieży Jelenka, z kolei klasycyzm na 
fasadzie wschodniej części – pałacu. Od 1958 r. zamek jest objęty 
ochroną jako zabytek kultury Republiki Czeskiej. Ma tu swoją 
siedzibę Muzeum Środkowego Pootaví z wystawami o Strakonicku.  
Jedną z najstarszych zachowanych części zamku jest sień 
kapitularna z krużgankiem, dostępna do zwiedzania jest także 
czarna kuchnia. W części pałacowej ma siedzibę Miejskie Centrum 
Informacji Strakonice. Sale historyczne są wykorzystywane 
w czasie wystaw, wykładów czy imprez kulturalnych. W 
południowozachodniej części fosy zamkowej specjalnie dla 
najmłodszych turystów powstało małe zamkowe safari, gdzie żyją 
kozy karłowate, owieczki, kucyki i inne zwierzątka.

Ciekawostka: 
Na terenie zamku strakonickiego w każdy parzysty rok odbywa się 
znany Międzynarodowy Festiwal Dud.

Kontakt: 
Miejskie Centrum Informacji Strakonice
(Městské informační centrum Strakonice)
Zámek 1
386 01 Strakonice
+420 380 422 608
www.hradstrakonice.cz 
www.muzeum-st.cz
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 20  Zamek Zvíkov 
Niegdyś królewski zamek, górujący nad taflą zbiornika Orlík, 
jest często przezywany królem czeskich zamków i słusznie 
uznawany za klejnot czeskiej wczesnogotyckiej architektury. 
Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z 1234 r., ale bardzo 
prawdopodobne jest, że powstał trochę wcześniej. Czescy 
królowie często wybierali go jako miejsce do odpoczynku i do 
przechowywania czeskich klejnotów koronacyjnych. Wewnętrzny 
pałac królewski, z nietypowym pięciokątnym dziedzińcem,  
z arkadami na parterze i na piętrze oraz z bogatymi zdobieniami 
królewskich komnat oraz arkad, był otoczony przez zespół 
ochronnych murów zamkowych i bram. Po wymarciu rodu 
Przemyślidów był kilkakrotnie dawany pod zastaw. Znalazł 
się w rękach silnego rodu Rožmberków, ale kolejny okres 
rozkwitu przyszedł, kiedy stał się majątkiem Švamberków, za 
których panowania został przebudowany i bogato ozdobiony. 
Eggenbergowie oraz później także Schwarzenbergowie 
wykorzystywali zamek jako centrum administracyjne swoich 
posiadłości. Zamek niszczał, a jego część była zrujnowana. Dzisiaj 
turyści mogą bez ograniczeń zwiedzać piwnice i piętro pałacu 
królewskiego, podziwiać późnogotycką malowaną kaplicę  
z ołtarzem Mistrza Zvíkovskiego Opłakiwania, a z wieży spoglądać 
na zbieg rzeki Wełtawy i Otavy u stóp zamku.

Ciekawostka: 
Najstarszy dochowany budynek na terenie zamku to Wieża 
Bulwiasta, która powstała około 1230 r. Stoi na planie kwadratu, 
ma 20 m wysokości i mury o grubości 3,5 m. Jej charakterystyczny 
kształt tworzy 44 warstw wstępnie obrobionych 
prostopadłościanów – bulw.

Kontakt:
Zamek państwowy Zvíkov (Státní hrad Zvíkov)
397 01 Písek
+420 382 285 676
www.hrad-zvikov.cz 
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 21  Stary ratusz Tábor 
Stary ratusz w Táboře należy do najważniejszych zabytków 
późnego gotyku w czeskich miastach. Narodowy zabytek kultury  
z niezastąpioną pseudogotycką czworokątną więżą jest jedną  
z dominant miasta Tábor. W ratuszu znajduje się druga największa 
gotycka sala ze sklepieniem sieciowym w Republice Czeskiej. 
Drobne rzeźby, które ozdabiają wsporniki i zworniki, wizualnie 
podkreślają rozległą przestrzeń sali. Dwie męskie głowy na 
jednym ze wsporników zgodnie z tradycją przedstawiają Jana 
Žižkę i Prokopa Holego, najsławniejszych hetmanów táborskiej 
armii polowej. W sieni umieszczono godło miasta stworzone na 
podstawie pieczęci miejskiej przyznanej Táborowi przez cesarza 
i króla czeskiego Zygmunta Luksemburskiego w 1437 r. W ramie 
godła znajduje się rzeźba Jana Husa, jedno z pierwszym wyobrażeń 
słynnego reformatora kościelnego. Autorem sali oraz ratusza jest 
budowniczy Wendel Roskopf. W drugiej połowie XVII w. ratusz 
dostosowano do stylu barokowego. W 1878 r. architekt Josef 
Niklas zdecydował przywrócić mu gotycki kształt. Dzisiaj  
w ratuszu znajduje się Muzeum Husyckie z wystawą „Husyci“. 
Można też wejść do táborskich korytarzy podziemnych.

Ciekawostka: 
Na wieży ratuszowej zobaczyć można miejscową osobliwość – 
táborski orloj z 24 numerami i jedną wskazówką.

Kontakt:
Muzeum Husyckie (Husitské muzeum) 
Žižkovo náměstí 1 
390 01 Tábor
+420 381 254 286
www.husitskemuzeum.cz 
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 22  Klasztor cystersów w Vyšším Brodzie 
Opactwo cystersów Naszej Miłej Pani w Vyšším Brodě to jedyny 
działający obecnie męski klasztor cystersów w Republice 
Czeskiej. Jest to jeden z najważniejszych zabytków kultury Czech 
Południowych. Słynny szumawski klasztor założył w 1259 r. Vok 
z Rožmberka. Zgodnie z legendą było to z wdzięczności za 
cudowne ocalenie szlachcica z burzliwych wód Wełtawy, kiedy 
poprosił o pomoc Pannę Marię. Opactwo to skarbnica wielu 
kosztowności. Wymienić można np. jeden z najważniejszych 
zabytków sztuki złotniczej – 70 cm Krzyż Závišy (Závišův kříž) 
z czystego złota, ozdobiony kamieniami szlachetnymi i perłami 
najwyższej jakości. W krzyżu schowano relikwię krzyża, na 
którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Krzyż Závišy należy do 
najcenniejszych klejnotów w Republice Czeskiej (pozostałe to 
czeskie klejnoty koronacyjne z koroną świętego Wacława  
i relikwiarz św. Maura). Kolejnym wyjątkowym przedmiotem jest 
znany obraz Panny Marii Miłosierdzia, nazywany „Vyšebrodską 
madoną”, przed którym każda modlitwa ma rzekomo wyjątkową 
moc. Warto wspomnieć także o zachwycającej rokokowej 
bibliotece zawierającej ponad 70 tys. woluminów, która jest 
trzecią największą biblioteką klasztorną w Republice Czeskiej.

Ciekawostka: 
Pod prezbiterium klasztornego kościoła Wniebowzięcia NMP 
znajduje się główny grobowiec rodu Rožmberków, gdzie spoczywa 
niemal 40 członków rodu. Legenda głosi, że rožmberscy władcy 
pochowani są tutaj w pozycji siedzącej, na złotych tronach. 
Badania prowadzone w czasach współczesnych przy pomocy sondy 
obaliły ten mit, przyniosły jednak nieoczekiwane informacje, które 
prezentowane są w formie multimedialnej wystawy.

Kontakt:
Klasztor cystersów w Vyšším Brodzie 
(Cisterciácké opatství Vyšší Brod) 
Klášter 137 
382 73 Vyšší Brod
+420 380 746 674 
www.klastervyssibrod.cz 
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 23  Klasztor Borovany w Borovanach  
 niedaleko Czeskich Budziejowic
Klasztor augustianów założony został w 1455 r. przez 
Petra z Lindy. Niewielki wirydarz klasztorny otoczony jest 
późnogotyckimi krużgankami ze sklepieniem sieciowym. Wieża 
po północnej stronie kościoła stała się po przebudowie w 1729 r. 
charakterystyczną dominantą miasta. W XVIII w. w czasach 
proboszcza Augustina Dubenskiego powstała klasztorna prałatura 
nazywana także „pałacem“. Po rozwiązaniu klasztora przez Josefa 
II w 1785 r. majątek odkupili Schwarzenbergowie, dlatego też ich 
herb  znajduje się nad wjazdem do pałacu. W 1939 r. sprzedali 
pałac miastu, które urządziło tu szkołę. Pałac, udostępniony do 
zwiedzania po remoncie generalnym od 2010 r., oferuje dwie 
trasy zwiedzania, a w każdy drugi lipcowy weekend odbywa się tu 
tradycyjne borovańskie Borówkobranie.

Ciekawostka: 
Na krużganku klasztora umieszczono lapidarium barokowych 
rzeźb z oryginałem słupa morowego z Czeskich Budziejowic. Na 
piętrze działa muzeum klasztorne, gdzie znajdują się oryginały 
rzeźb z římovskej drogi krzyżowej. 

Kontakt:
Klasztor Borovany (Klášter Borovany)
Žižkovo nám. 1
373 12 Borovany
+420 387 001 356
www.borovansko.cz
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 24  Klasztor dominikanów  
 w Czeskich Budziejowicach
Klasztor dominikanów z kościołem Ofiarowania NMP to najstarszy 
zabytek Czeskich Budziejowic. Założony został razem z miastem 
w 1265 r. i stał się elementem systemu murów miejskich. 
Wewnątrz konwentu znajduje się wirydarz, który ze wszystkich 
stron otacza gotycki ambit ze sklepieniem żebrowym. W czasie 
odnowy w połowie XVIII w. dobudowano barokowe piętro, parter 
pozostawiono w stylu gotyckim. Wieża klasztorna o wysokości 
51 m z elegancką rokokową kopułą to ważny element panoramy 
miasta od strony zachodniej. W klasztornym kościele od początku 
XV w. przechowywany jest obraz Panny Marii Budziejowickiej. 
Pomimo kilku pożarów kościół zachował swój wczesnogotycki 
kształt aż do dnia dzisiejszego.

Ciekawostka: 
Najcenniejszy obraz obiektu znajduje się w krużgankach – to obraz 
Marii Panny Chroniącej, patronki Czeskich Budziejowic, która pod 
rozchylonym płaszczem skrywa postacie cesarza Karola IV i jego 
syna Wacława IV 

Kontakt:
Klasztor dominikanów (Dominikánský klášter)
Piaristické nám.
370 01 České Budějovice
+420 380 420 311
www.budejce.cz 
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 25  Klasztor Bożego Miłosierdzia  
 w Nových Hradach 
Klasztor Bożego Miłosierdzia w Nových Hradach powstał  
w sąsiedztwie kościoła św. Piotra i Pawła z inicjatywy miejscowej 
rodziny szlacheckiej Buquoyów. W 1677 r. hrabia  Ferdinand 
Buquoy sprowadził do Nových Hradów zakonników z zakonu 
Serwitów, o rok później rozpoczęto budowę wczesnobarokowego 
klasztora, którą zakończono w 1685 r. Klasztor pełnił swoją 
funkcję do 1945 r. Po II wojnie światowej 12 zakonników zostało 
wyproszonych z klasztoru, a miejsce stało się siedzibą straży 
granicznej, która znacznie zdewastowała budynek, a następnie 
go opuściła, bo obiekt nie spełniał ich wymagań. Aż do 1991 r. 
budynek niszczał. Odnowa klasztora w latach 90. była związana 
z osobą księdza Bonfilia. Jego działania doprowadziły nie 
tylko do odnowienia klasztora, ale także do powrotu wartości 
duchowych, które sam reprezentował. Po śmierci ojca Bonfilia 
w 2005 r. do tradycji maryjnej nowohradzkiego klasztora 
nawiązało towarzystwo prawa papieskiego „Rodzina Marii Panny“. 
Pomieszczenia klasztora są otwarte dla wszystkich osób dobrej 
woli i nazywane „domem spotkań“. 

Ciekawostka: 
Klasztor Bożego Miłosierdzia jest częścią miejskiej strefy 
zabytków, do której należy jeszcze kilka innych ważnych 
budynków nieudostępnionych do zwiedzania. W bliskim 
sąsiedztwie klasztora znajduje się Muzeum Novohradzkie. Oferuje 
ono przegląd najważniejszych wydarzeń i postaci, które tworzyły 
historię miasta. Wyjątkowe spojrzenie na okoliczny krajobraz 
możliwe jest przy unikatowym modelu Gór Novohradzkich, który 
w skali  1:12500 przedstawia teren o powierzchni 500 km2.  

Kontakt:
Centrum Informacji i Kultury Nové Hrady
(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  Klasztor minorytów i klasztor klarysek   
 z kościołem Bożego Ciała i Marii Panny  
 w Czeskim Krumlovie 
Były klasztor minorycki z kościołem Bożego Ciała i Marii Panny  
w Czeskim Krumlovie to unikatowy zabytkowy kompleks z trzema 
klasztorami: minoryckim, klarysek i beginek. Klasztory założyła  
w połowie XIV w. Kateřina z Rožmberka. Teren klasztora z kościołem 
stoi w dzielnicy Latrán, na wschód od zamku. Współczesny wygląd 
klasztora jest wynikiem kilku etapów budowy, które obejmują 
założenie klasztora w XIV w., późnogotycką przebudowę  
w latach 1490–1500 (z tego okresu zachował się unikatowy  
zespół późnogotyckich więźb dachowych) i barokowa przebudowa 
w XVII i XVIII w., która nadała kompleksowi obecny kształt.  
W najnowszej historii klasztory pełniły różne funkcje – była tu 
szkoła wojskowa czy mieszkania dla urzędników miejskich. Później 
także magazyn oraz mieszkania socjalne. Po rozległym remoncie  
w latach 2014–2015 w pomieszczeniach byłego klasztora powstało 
centrum kulturalno-edukacyjne z interaktywną wystawą ludzkich 
umiejętności.

Ciekawostka: 
Niezwykle ciekawe są warsztaty rzemieślnicze, w czasie których 
można spróbować pracy kowala, introligatora czy szklarza. 

Kontakt:
Klasztory Czeskiego Krumlova
(Kláštery Český Krumlov)
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov
+420 380 722 001
www.klasteryck.cz 
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 27  Klasztor franciszkański z kościołem  
 św. Katrzyny w mieście Jindřichův Hradec
Klasztor franciszkański z kościołem św. Katarzyny powstał w latach 
1478–1491. W 1619 r., w czasie powstania stanowego, kościół 
z konwentem został spalony. Święcenie wyremontowanego 
kościoła odbyło się w 1625 r. w obecności praskiego arcybiskupa 
Arnošta Vojtěcha Harracha. Kościół św. Katarzyny to późnogotycka 
jednonawowa konstrukcja, prezbiterium jest wyraźnie niższe 
i węższe niż nawa. Do południowej strony dobudowano dwie 
wczesnobarokowe okrągłe kaplice – kaplicę św. Antonina 
Padewskiego oraz kaplicę św. Porcjunkula. Klasztor to 
czteroskrzydłowy budynek z wirydarzem pośrodku znajdujący się na 
północ od kościoła. Po drugiej stronie ulic, naprzeciwko klasztora 
stoi „klasztorek” połączony krytym korytarzem na arkadach – kiedyś 
służył jako schronienie dla wdów oraz szpital dla najbiedniejszych. 
Po rozległym remoncie jest dziś siedzibą sądu rejonowego.

Ciekawostka: 
Z kaplicą św. Porcjunkuly związana jest słynna w mieście 
Jindřichův Hradec pielgrzymka porcjunkule, która ma miejsce  
w pierwszą niedzielę sierpnia.

Kontakt:
Centrum Informacji Miasta Jindřichův Hradec
(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  Kościół Panny Marii Królowej, kościół  
 św. Idziego i klasztor augustianów w Trzeboniu
Kościół dziekański wspominany jest jako kościół parafialny 
już w 1280 r. Po założeniu klasztora augustianów w 1367 r. 
przebudowano go w stylu gotyckim. W tym czasie pozostawił 
tutaj swoje wyjątkowe i najważniejsze dzieło gotycki malarz 
specjalizujący się w malarstwie tablicowym w regionie Czech, 
Mistrz Ołtarza z Trzebonia. Dochowane malowidła ołtarza 
trzebońskiego są teraz częścią zbiorów Galerii Narodowej w Pradze. 
W gotyckim kościele dwunawowym zachowała się znana na całym 
świecie Madonna Trzebońska z okresu ok. 1400 r. Na przylegających 
do północnej ściany kościoła krużgankach podziwiać można niemal 
niezniszczone freski oraz wirydarz ze studnią.

Ciekawostka: 
W 1773 r. wybuchł w Trzeboniu pożar, który zniszczył niemal całe 
miasto i uszkodził także kościół. Spadło sklepienie w prezbiterium, 
a pożar zniszczył wnętrze kościoła. Pomimo pożaru przetrwały 
freski oraz rzeźba Madonny Trzebońskiej. Nowymi wnętrzami zajęli 
się sprawdzeni wiedeńscy artyści P. Koeck (prezbiterium  
z ołtarzem głównym) oraz J. N. Rottmayer (wnętrza kościoła). 

Kontakt:
Centrum Informacji Turystycznej 
(Turistické informační centrum)
Masarykovo náměstí 1 
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz 
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 29  Klasztor Zlatá Koruna 
Były klasztor cystersów, założony przez króla Przemysła Ottokara 
II na skalistym cyplu w głębokiej dolinie Wełtawy w 1263 r., należy 
do najlepiej zachowanych gotyckich klasztorów w regionie Czech. 
Wyjątkowa kaplica Aniołów Stróżów, sień kapitularna  
i krużganki to przykład szczytowej cysterskiej sztuki budowlanej  
w okresie wczesnego i dojrzałego gotyku. Główna trasa 
zwiedzania prowadzi turystów przez duży i mały konwent  
i kończy się w kościele klasztornym Wniebowzięcia NMP, który 
jest największym kościołem w Czechach Południowych. W czasie 
zwiedzania można dowiedzieć się jak wyglądały codzienne życie 
w klasztorze, jak działały klasztorne biblioteki, pracownie czy 
wspólne stołówki (refektarze). Druga trasa zwiedzania  
w nowoczesny i interaktywny sposób prezentuje rozwój literatury 
na południu Czech oraz powiązania między czeskim, niemieckim  
i łacińskim systemem edukacji. 

Ciekawostka: 
W 2013 r. po raz pierwszy w historii udostępniono odnowioną 
gotycką opacką kaplicę św. Idziego, którą wcześniej 
wykorzystywali przede wszystkim mieszkańcy klasztora.    

Kontakt:
Klasztor Zlatá Koruna 
(Klášter Zlatá Koruna)
Zlatá Koruna čp. 1
382 02 Zlatá Koruna
+420 380 743 126
www.klaster-zlatakoruna.cz
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 30  Klasztor minorytów w Bechyni 
Klasztor minorytów Bechyni z kościołem Wniebowzięcia NMP 
znajduje się w centrum miasta na skale na prawym brzegu rzeki 
Lužnice. Założony został w drugiej połowie XIII w., ale  
w czasie walk husyckich został znacznie zniszczony. Ostateczna 
przebudowa klasztora miała miejsce na przełomie XV i XVI w. 
Budynki klasztorne to piękny przykład późnego gotyku. Sklepienia 
kościoła i krużganki to największy zespół sklepień kryształowych 
w regionie Czech. Z klasztorem połączony jest późnogotycki 
kościół Wniebowzięcia NMP, który ma dwie nawy i łukowate 
sklepienie kryształowe. Prezbiterium ozdabia sklepienie sieciowo-
żebrowe. Centralna barokowa kaplica po stronie południowej 
pochodzi z 1725 r. W kościele znajduje się cenne wyposażenie 
wnętrza oraz wiele renesansowych nagrobków.

Ciekawostka: 
Po wojnie trzydziestoletnie klasztor stał się ważnym miejscem 
pielgrzymkowym. Czczone były trzy „cudowne” barokowe rzeźby 
ocalone po splądrowaniu kościoła na początku wojny. Rzeźby 
można zobaczyć w klasztorze do dnia dzisiejszego. 

Kontakt:
Miejskie Centrum Informacji Bechyně
(Městské informační centrum Bechyně)
náměstí T. G. Masaryka 5 
391 65 Bechyně
+420 381 213 822
www.visitbechyne.cz 
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 31  Klasztor norbertanów w Milevsku  
Milewski klasztor, najstarszy w Czechach Południowych, założył 
w 1187 r. Jiří z Milevska, choć przygotowywania do budowy 
rozpoczęły się już trzy lata wcześniej. Jego pierwotny romański 
charakter z XII w. dochował się do dziś w znaczącej części.  
W drugiej połowie XIII w. dokonano pierwszych zmian w stylu 
gotyckim. Klasztor zyskał też częściowo charakter obronny, a 
dzięki szkole łacińskiej działającej na jego terenie stał się ważnym 
centrum kultury i edukacji w Czechach Południowych. W czasie 
wojen husyckich został spalony i splądrowany. Rozwój klasztora 
przypada na wojnę trzydziestoletnią kiedy to administratorami 
zostali strahovscy norbertanie. W XVII i XVIII w. przebudowano 
klasztor w stylu barokowym. Nowy kształt zyskała siedziba 
dziekanatu, szkoła łacińska, konwent i kościół klasztorny, który stał 
się kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.  
W okresie reform Józefa II rozwiązano opactwo milevskie, ale 
majątek klasztora pozostał w rękach strahovskich norbertanów.  
Kościół, dziś już pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, stał się 
kościołem parafialnym, a następnie w 1805 r. dziekańskim.  
W czasie I wojny światowej w pomieszczeniach klasztora działał się 
szpital wojskowy, a w 1950 r. teren przejęło latyfundium. Budynki 
służyły archiwum miejskiemu i muzeum powiatowemu, w 1989 r. 
klasztor był oddany strahovskim norbertanom. Urządzili oni tutaj 
nowicjat oraz konwent. Zwiedzić można zabytkowe pomieszczenia 
byłej prałatury, gdzie znajdują się wystawy muzealne, wirydarz  
z elementami krużganków i park. Dla turystów przygotowano dwie 
trasy zwiedzania – „Życie norbertanów” oraz „Budynki sakralne”. 

Ciekawostka: 
W jednym miejscu można obserwować elementy architektury 
romańskiej, majestatyczny gotyk oraz pompatyczny barok.

Kontakt:
Klasztor norbertanów w Milevsku 
(Milevský klášter bratří premonstrátů) 
U Bažantnice 556 
399 01 Milevsko
+420 736 209 344
www.klastermilevsko.cz 
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 32  Kościół pielgrzymkowy Imienia Marii Panny  
 i sanktuarium maryjne Lomec – Lomeček
Lomec należy do najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych  
w Czechach Południowych. Kościół pielgrzymkowy Imienia Marii 
Panny należy do istotnych dzieł dojrzałego baroku w Europie 
Środkowej. Powstał w latach 1692–1702 z inicjatywy hrabiego 
Buquoy dla cudownej statuetki Marii Panny z Jezuskiem. Dominantą 
kościoła jest unikatowy centralny ołtarz z bogatymi rzeźbieniami, 
który jest mniejszą imitacją ołtarza papieskiego autorstwa 
Berniniego z Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Niedaleko kościoła 
znajduje się były pałacyk łowiecki, z którego w późniejszym okresie 
stała się parafia, w 1971 r. usadziła się tutaj Kongregacja Szarych 
Sióstr III zakonu św. Franciszka. Kompleks pielgrzymkowy uzupełnia 
dzwonnica, ołtarz zewnętrzny, ogród medytacyjny Marii Panny, 
droga krzyżowa i pobliski cmentarz.

Ciekawostka: 
Lomec odwiedzał często modernistyczny pisarz z końca XIX w. 
Julius Zeyer w czasie swoich odwiedzin w Vodňanach. Każdy 
turysta może przemierzyć taką samą drogę z Vodňan na Lomec 
jak on.

Kontakt:
Parafia Rzymskokatolicka
(Římskokatolická farnost) 
Lomec 52 
389 01 Vodňany
+420 608 854 937
www.lomec.cz 
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 33  Kościół pielgrzymkowy Wniebowzięcia  
 NMP w Klokotach
Na skraju Tábora na wzgórzu w zakolu rzeki Lužnice stoi 
imponująca sylwetka kościoła pielgrzymkowego w Klokotach. 
Dzisiejsze barokowe sanktuarium z kościołem Wniebowzięcia NMP 
zostało założone ok. 1700 r. i stoi w miejscu starszego kościoła  
z początku XIII w. Sam kościół, którego projekt wzorowany był  
na dziele jednego z najbardziej utalentowanych architektów 
tamtych czasów, Jana Santiniego, udało się dokończyć już  
w 1714 r. Stopniowo w kościele przybywały także ambity i kaplice 
aż powstał robiący niezwykłe wrażenie konstrukcja na planie 
krzyża lotaryńskiego. Kościół pielgrzymkowy nadal pełni swoje 
funkcje. Miejsce od początku związane było z pielgrzymkami do 
Marii Panny, główna pielgrzymka miała miejsce zawsze w pierwszą 
sobotę po święcie Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia). W 1816 r. 
obok sanktuarium wybudowano szkołę, dzisiejszą parafię Emauzy. 
Niedaleko kościoła stoi kaplica Dobrej Wody, gdzie, zgodnie  
z legendą, objawiła się dzieciom Maria Panna.

Ciekawostka: 
Do kościoła prowadzi aleja lipowa z drogą krzyżową, drzewa 
posadzono w 1836 r. Od historycznego centrum Tábora kościół 
dzieli przyjemny spacer.

Kontakt:
Parafia Rzymskokatolicka Tábor-Klokoty 
(Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty) 
Staroklokotská 1 
390 03 Tábor
+420 381 232 584
www.klokoty.cz 
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 34  Kościół Narodzenia NMP w Písku
Kościół parafialny w Písku to jeden z najlepiej zachowanych 
zabytków architektury wczesnogotyckiej w regionie Czech. 
Jest jednym z dzieł dużej písecko-zvíkovské firmy budowlanej, 
która brała udział w wielu innych projektach budowlanych króla 
Przemysła Ottokara II. Budowa kościoła została rozpoczęta  
w pierwszej połowie XIII w., powstała wtedy klasyczna bazylika 
trójnawowa. W latach 1741–1743 po barokowej przebudowie 
do południowej nawy kościoła dołączono kaplicę św. Jana 
Nepomuckiego. Najwyraźniejszą ingerencją we wczesnogotycką 
architekturę kościoła była budowa monumentalnej 74 m 
dzwonnicy w południowo-zachodnim rogu kościoła w XV w., która 
stała się dominantą miasta. Na filarach w kościele znajdują się 
późnoromańskie i wczesnogotyckie malowidła ścienne. 

Ciekawostka: 
Zegar kościelny ma odwrotnie ułożone wskazówki – mała (krótsza) 
pokazuje minuty, a duża całe godziny. Podobno powód jest 
prozaiczny – żeby ludzie widzieli z pola przede wszystkim godziny. 
Nad minutami nasi przodkowie za dużo się nie zastanawiali.

Kontakt:
Parafia Rzymskokatolicka Písek  
(Římskokatolická farnost Písek)
Bakaláře 43/6 
397 01 Písek
+420 736 766 782
www.farnostpisek.cz 
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 35  Kościół św. Jakuba Większego w Prachaticach
Kościół założono już w XIV w., dzisiejszy kształt uzyskał przy 
przebudowie na początku XVI w., kiedy zamienił się w trójnawowy 
kościół halowy, zyskał nowe sklepienie i więźbę, dobudowano 
wyłącznie południową 53 m wieżę. W wielu miejscach wewnątrz 
kościoła zachował się znak róży pięciolistnej, który należał do 
ówczesnych właścicieli Prachatic – Rožmberków. Ostateczny kształt 
kościół zyskał pod koniec XIX w., kiedy po pożarze w 1832 r. 
przebudowano wieżę w stylu minaretu. Dekoracje wewnątrz 
kościoła składają się z monumentalnych dzieł kamiennictwa i 
drewnianych gotyckich reliefów, które ozdabiają wczesnobarokowy 
ołtarz główny. Jego środek wyznaczają barokowe rzeźby Marii 
Panny, św. Dominika i św. Katarzyny ze Sieny autorstwa F. Ramblera 
z początku XVIII w.

Ciekawostka: 
Od czerwca do września udostępniana jest do zwiedzania wieża 
widokowa kościoła. Żeby dostać się na szczyt należy pokonać 157 
schodów. Nagrodą będzie przepiękny widok z wysokości 40 m nad 
ziemią na zabytkowy rezerwat Prachatice.

Kontakt:
Parafia Rzymskokatolicka Prachatice
(Římskokatolická farnost Prachatice)
Děkanská 31
383 01 Prachatice 
+420 388 312 158
www.kisprachatice.cz 
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 36  Kościół św. Prokopa w Strakonicach 
Kościół dziekański św. Prokopa należy do najważniejszych 
zabytków Strakonic. Stoi na terenie strakonickiego zamku  
u zbiegu rzek Otava i Volyňka. Założony został przez ród 
szlachecki Bavorów ze Strakonic najpewniej na początku XIII w. 
Pierwotnie był pod wezwaniem św. Wojciecha, kościołem 
św. Prokopa nazywany jest od początku XIV w. Kościół był 
wybudowany w stylu romańskim, później miała miejsce barokowa 
przebudowa, dostrzec można także elementy rokoko. Z okresu 
ok. 1243 r. pochodzi 40 m wieża kościelna, która zachowała 
do dziś romański charakter. Z tego okresu pochodzi też 
gotyckie prezbiterium. Najważniejsze zmiany w kościele zostały 
przeprowadzone na początku XVI w. Nad nawą główną pojawiło 
się późnogotyckie sklepienie krzyżowe z pięcioma polami  
z terakotowymi rozetami nad chórem. Barokowa przebudowa 
wnętrza kościoła została zakończona pod koniec XVIII w. 

Ciekawostka: 
Gotyckie sklepienie krzyżowe z wyjątkowymi ceglanymi żebrami 
jest ozdobione malowidłami ściennymi z pierwszych trzech dekad 
XIV w. Freski te są najstarszym cyklem malowideł ściennych na 
północ od Alp i przedstawiają Chrystusa jako nauczyciela.

Kontakt:
Parafia Rzymskokatolicka Strakonice
(Římskokatolická farnost Strakonice)
Bavorova 30
386 01 Strakonice
+420 380 429 797
www.farnost-strakonice.cz 
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 37  Stožecka kaplica w Stožcu
Kaplica Marii Panny lub Stožecka kaplica to przykład ludowej 
sztuki rzeźbiarskiej. Wcześniejszą drewnianą kapliczkę wybudował 
w 1791 r. kowal  J. Klauser, jako wyraz wdzięczności wodzie  
z miejscowego źródła, która wyleczyła jego wzrok. Kaplica była 
w 1804 r. przebudowana, a w latach 60 XIX w. uzupełniona 
o drewnianą dobudówkę z drzeworytami. W regularnych 
sierpniowych pielgrzymkach brało tu udział nawet kilka tysięcy 
osób. Po II wojnie światowej kaplica niszczała, ale w 1988 r. 
została odnowiona przez J. Kocourka z Prachatic, a do 1989 r. 
znowu odbywają się tu regularne pielgrzymki. Na szczycie 
Stožeckiej Skały (976 m n.p.m.) nad Stožecką Kaplicą zobaczyć 
można 5-metrowy żelazny krzyż i resztki zamku strażniczego,  
w przeszłości chroniącego Złoty Szlak. Stąd dostrzec można 
Stožec czy szczyty Třístoličníku, Trojmeznej i Plechego, a przy 
dobrej widoczności nawet szczyty Alp.

Ciekawostka: 
Po południowej stronie Stožeckiej Skały rozciąga się rezerwat 
przyrody z pierwotnym lasem bukowo-jodłowym.

Kontakt:
Urząd Gminy Stožec
(Obecní úřad Stožec)
Stožec 25
384 44 Stožec
+420 731 286 047
www.stozec.cz 
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 38  Żydowska synagoga w Czeskim Krumlovie
Synagoga w Czeskim Krumlovie powstała w 1909 r. z inicjatywy 
Gminy Żydowskiej. Był to pierwszy  obiekt w Austro-Węgrzech,  
do budowy którego użyto konstrukcji żelbetonowej. Architekt 
Viktor Kafka zaprojektował prosty jednonawowy budynek  
z dwuspadowym dachem i widoczną z daleka ośmioboczną 
wieżą w stylu neoromańskim z widocznymi elementami secesji. 
Nabożeństwa miały tam miejsce do 1938 r., po wojnie służyła 
Czechosłowackiemu Kościołowi Husyckiemu, a po 1969 r. jako 
magazyn dekoracji pałacowego teatru barokowego. Po 1990 r. 
została zwrócona Gminie Żydowskiej. W 2012 r. synagoga została 
wyremontowana i udostępniona do zwiedzania.

Ciekawostka: 
W 2012 r. synagoga została kompleksowo wyremontowana. Dziś 
odbywają się tu wystawy i imprezy kulturalno-towarzyskie.

Kontakt:
Synagoga Czeski Krumlov
(Synagoga Český Krumlov)
Za Soudem 282 
381 01 Český Krumlov 
+420 601 590 213
www.ckrumlov.cz/synagoga
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   cmentarze
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 39  Grobowiec Schwarzenbergów w Třeboniu
Grobowiec znajduje się 1,5 km od centrum Třebonia przy 
południowo-wschodniej stronie stawu rybnego Svět. Budowa 
rozpoczęła się w 1784 r. Dwupiętrowa konstrukcja na planie 
ośmiokąta powstała w stylu pseudogotyckim i jest wzorowana na 
włoskim Campo Santo – miejscu pochówku sławnych mężczyzn. 
W kaplicy Bożego Odkupiciela znajduje się ołtarz neogotycki. 
Krypta grobowca skrywa 26 trumien ze szczątkami członków rodu 
Schwarzenbergów. Kaplica znajduje się pośrodku parku w stylu 
angielskim o powierzchni 17 ha, w którym rośnie 2 tys. drzew  
w tym 40 rzadkich roślin drzewiastych.

Ciekawostka: 
Podłoga krypty znajduje się ok. 1,5 m poniżej poziomu stawu 
rybnego Svět. Pomimo tego jest tu sucho i chłodno. Wokół 
grobowca wybudowano bowiem kanał (2 m głębokości, 
60 cm szerokości), który odprowadza wodę do pobliskiego 
Opatovickiego Stawu Rybnego.

Kontakt:
Pałac państwowy Třeboň 
(Státní zámek Třeboň)
Zámek 115
379 01 Třeboň
+420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz 
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 40  Grobowiec Buquoyów w Nových Hradach 
Buquoyski grobowiec jest wyraźną dominantą cmentarza 
nowohradzkiego. Powstał na podstawie projektu Josefa Schulza 
w latach 1902–1904 jako neogotycka piętrowa kaplica 
podzielona na dwie części: kryptę na parterze i kaplicę na piętrze. 
Najwyraźniejszym elementem wnętrza jest mariańska mozaika 
zaprojektowana przez Maxa Švabinskiego i kamienny relief nad 
portalem na parterze z herbem i mottem rodowym „Dieu et mon 
Roi“ (Bogu i memu królowi). W grobowcu znajduje się osiem 
trumien ze szczątkami Buquoyów i ich krewnych, rodzeństwa  
z rodu Cappy. Kolejni członkowie rodu Buquoy są pochowani we 
wcześniejszym grobowcu rodzinnym, który powstał na rozkaz 
hrabiny Marii Magdaleny w kościele novohradzkim w XVII w.

Ciekawostka: 
Grobowiec znajduje się na skraju novohradzkiego cmentarza, na 
którym pochowano kilka cenionych osobowości z historii miasta. 
Obok znanych kościelnych dostojników z zakonu serwitów warto 
wspomnieć przynajmniej novohradzkiego archiwistę i autora 
książek o historii miasta i włości Nové Hrady Antona Teichla. 
Grobowiec jest dostępny do zwiedzania dla grup.
  
Kontakt:
Centrum Informacji i Kultury Nové Hrady 
(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  Zabytkowy cmentarz  
 w Albrechticach nad Vltavou
Pierwotnie romański kościół św. Piotra i Pawła pochodzi z XII w. 
i należy do najważniejszych w Czechach Południowych. 
Wyróżniają się tu przede wszystkim malarskie dekoracje 
wnętrza, w którym ściany pokryte są monumentalnym 
wyobrażeniem Sądu Ostatecznego. Kościół otoczony  jest 
wiejskim cmentarzem z wyjątkowymi jednolitymi arkadowymi 
kapliczkami z wierszowanymi napisami na grobach i malowidłami 
upamiętniającymi zmarłych. Inicjatorem tego niezwykłego 
rozwiązania był tutejszy proboszcz Vít Cíza. Kapliczki pochodzą 
z lat 1841-1854 i jest ich w sumie 85. Malowidła były niedawno 
odrestaurowane.

Ciekawostka: 
Każda kapliczka na cmentarzu zawiera lub zawierała malowidło 
świętego, a pod nim moralizatorski wiersz, który charakteryzował 
konkretnego zmarłego lub jego zawód.

Kontakt:
Centrum Informacji Albrechtice nad Vltavou 
(Infocentrum Albrechtice nad Vltavou) 
Albrechtice nad Vltavou 79 
398 16 Albrechtice nad Vltavou
+420 721 941 229
www.albrechticenadvltavou.cz 
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Zabytki techniki  42  Kamienny most w Písku
Miasto Písek chlubi się najstarszym stojącym do dziś kamiennym 
mostem w Czechach. Postawiła go przed końcem XIII w. królewska 
písecko-zvíkovska firma budowlana. Ma siedem przęseł  
w kształcie łuku, 110 m długości i 6,5 m szerokości. Most 
ozdabiają kopie barokowych rzeźb i grup rzeźb – św. Jan 
Nepomucen z aniołami, św. Antonin Padewski, św. Anna 
Samotrzecia czy Kalwaria. W ciągu stuleci most musiał opierać 
się wielu powodziom. Przy tej ostatniej, w sierpniu 2002 r., rzeka 
podniosła się o 8,5 m.

Ciekawostka: 
Most była postawiony bez rzeki. Dopiero po zakończeniu budowy 
sztucznie poprowadzono pod nim nowe koryto. Przy wielkich 
powodziach hydrologowie przekonali się, że rzeka naturalnie 
wraca do swojego pierwotnego toku.

Kontakt:
Centrum Informacji Turystycznej Písek
(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  Kolej konna Czeskie Budziejowice – Linz
Głównym impulsem do budowy kolei konnej na trasie Czeskie 
Budziejowice – Linz był transport soli z austriackiego obszaru 
Salzkammergut do Czech. Budowa, pod kierownictwem inżyniera 
Františka Antonína Gerstnera rozpoczęła się w 1825 r. Była to 
pierwsza kolej konna na kontynencie europejskim. Regularny 
transport produktów rozpoczął się w 1832 r., transport osobowy 
na trasie pojawił się w późniejszym okresie. Pociągi osobowe 
jeździły od wiosny do jesieni regularnie raz dziennie o 5 rano  
z obu stacji końcowych. Zaprzęg z dwoma końmi zaprzężonymi 
jeden za drugim przemierzał drogę o długości 129 km w 14h.  
W drugiej połowie XIX w. trasa została przebudowana na klasyczną 
kolej, a pociągi parowe zaczęły tu jeździć we wrześniu 1872 r.  
Do najważniejszych zabytków tej trasy należy stróżówka nr 1  
w ulicy Mánesova z 1828 r., gdzie w chwili obecnej ma siedzibę 
Muzeum Kolei Konnej, jedno z najmniejszych muzeów w Republice 
Czeskiej.

Ciekawostka: 
15 grudnia 1872 r. ze stacji Urfahr (Linz) do stacji Lest wyjechał 
ostatni pociąg ciągnięty przez konie. Po czterdziestu latach 
skończyła się historia niegdyś największego projektu kolejowego. 
Z oryginalnych 53 stróżówek dochowały się tylko 22 obiekty. 
Z niektórych zostały już tylko ruiny. Większość pozostałych 
stróżówek zostało przebudowanych, tylko kilka do dnia 
dzisiejszego pozostały w niezmienionym stanie.

Kontakt:
Muzeum Południowoczeskie w Czeskich Budziejowicach  
– Muzeum Kolei Konnej
(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  Třeboński zespół stawów rybnych
W bagiennym niegdyś terenie regionu Třeboňsko pracą 
przynoszącym zysk stało się zakładanie stawów rybnych  
i hodowli ryb. Na przełomie XV i XVI w. właścicielem třebońskich 
posiadłości ziemskich był Petr IV z Rožmberka, który wspierał 
przedsiębiorczość na swoich włościach, przede wszystkim 
pozwalając na powstawanie stawów rybnych. Służył mu m.in.  
Štěpánek Netolický, który jako pierwszy rozpoczął systematyczne 
budowanie zespołu stawów rybnych, w ten sposób rozpoczęła 
się najsławniejsza część historii třeboňskiej hodowli ryb. Do jego 
najważniejszych dzieł należy Złoty Kanał (Zlatá stoka) – sztuczny 
kanał o długości ok. 45 km już od stuleci zaopatruje wodą  
z Lužnicy znaczną część stawów rybnych na Třeboňsku.  
W drugiej połowie XVI w. rozwojem hodowli ryb na usługach 
Rožmberków zajął się Jakub Krčín z Jelčan i Sedlčan. Jedno  
z jego najważniejszych dzieł to stawy rybne Rožmberk i Svět 
oraz sztuczny kanał Nová řeka. Dzisiaj tutejsze stawy rybne to 16 
systemów gospodarki wodnej połączonych przeważnie  
z dorzeczem Lužnicy i Nežárky. 

Ciekawostka: 
Staw rybny Rožmberk o powierzchni 489 ha jest największym 
stawem rybnym w Europie Środkowej, na jego powierzchni można 
zaobserwować krzywiznę Ziemi. 

Kontakt:
Centrum Informacji Turystycznej
(Turistické informační centrum)
Masarykovo náměstí 1 
379 01 Třeboň
+420 384 721 169
www.itrebon.cz 
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 45  Schwarzenberski Kanał Żeglugowy
Schwarzenberski Kanał znajduje się pomiędzy Světlą, jednym 
z dopływów Zimnej Wełtawy, oraz austriacką rzeką Große 
Mühl, dopływem Dunaju. Łączy w ten sposób dorzecze 
Morza Północnego i Morza Czarnego. Został wybudowany na 
rozkaz księcia Jana Nepomuka I z rodu Schwarzenbergów pod 
kierownictwem Josefa Rosenauera. Kanał liczy 44 km, a w okolicy 
osady Jelení prowadzony jest tunelem o długości 400 m. Ta nowa 
droga wodna umożliwiła transport drewna z Szumawy na rynek 
zbytu w Wiedniu, dzięki czemu korzystano z bogactwa dotychczas 
niedostępnych szumawskich lasów. Kanał służył do spławiania 
drewna od 1793 r. do 1962 r., czyli prawie 170 lat, a w okresie 
przedwojennym był największą chlubą schwarzenberskich włości. 
W latach 1999–2001 administracja Parku Narodowego i Parku 
Krajobrazowego Szumawa rozpoczęła rozległą rekonstrukcję tego 
wyjątkowego dzieła.

Ciekawostka: 
Odwiedź wystawę Schwarzenberskiego Kanału (Fořtovna, Jelení 
vrchy nr 13), gdzie znajdziesz informacje o historii kanału, 
szumawskich lasach, historii osadnictwa Szumawy i o spławianiu 
drewna. Wystawa otwarta w sezonie turystycznym. 

Kontakt: 
Spotkanie z tradycją na Schwarzenberskim Kanale Żeglugowym
(Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu)
Ing. Hynek Hladík
+420 602 272 442
www.schw-kan.com 
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 46  Hamernia Buški
Hamernia Buški to działający współcześnie zabytek techniki, jeden 
ze trzech tego rodzaju w Republice Czeskiej. Powstała w 1780 r. 
po przebudowie młyna. Kuźnica jest napędzana trzema kołami 
wodnymi, które wprawiają w ruch młot, szlifierkę oraz dmuchawy. 
Wodę na koła doprowadza specjalnie przystosowany napęd  
z kaskadą. Całe urządzenie można zobaczyć w czasie pracy, o ile 
tylko poziom wody w Potoku Klenskim na to pozwala. Częścią 
wystawy jest wyjątkowa kolekcja narzędzi kowala. Oryginalne 
młoty i kleszcze to przedmioty o dużym znaczeniu historycznym. 
Wrażenie robi „kobyła“ czyli dębowy młot, który waży 300 kg, ale 
jest w stanie kuć z prędkością 150 uderzeń za minutę.

Ciekawostka: 
Wystawę w kuźni zwiedzać można z przewodnikiem, jego 
wyjaśnienia pomogą w odkryciu wielu tajemnic ciężkiej pracy 
kowali w XIX w. i w pierwszej połowie XX w. Kuźnica Buški to 
nie jedyne miejsce, gdzie podziwiać można dawną świetność 
mistrzów kowalstwa minionych wieków. Obecnie to także miejsce, 
gdzie w lecie organizowane są koncerty, przedstawienia teatralne 
czy inne wydarzenia, w czasie których spotkać się można ze 
współczesnymi mistrzami kowalstwa. 

Kontakt:
Hamernia Buški (Buškův Hamr)
Trhové Sviny 332 
374 01 Trhové Sviny
+420 702 013 139
www.buskuv-hamr.cz   
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 47  Jindřichohradeckie koleje wąskotorowe 
Kolejka wąskotorowa wyjeżdża z miasta Jindřichův Hradec, 
gdzie dzieli się dwie linie: jedną w kierunku północnym do 
Obratanie i druga na południe do Novej Bystřicy. Linie te zostały 
zainaugurowana w 1897 r. Pociąg przejeżdża przez samo serce 
Czeskiej Kanady. Z okna roztacza się przepiękny widok na tutejszą 
dziewiczą przyrodę. Malownicze dworce i stacje ukryte przed 
zgiełkiem naszych czasów w leśnej ciszy podkreślają romantyczną 
atmosferę podróży. Do najpiękniejszych należy leśny przystanek 
Kaproun. Specjalnie dla turystów przygotowano regularne 
nostalgiczne jazdy pociągiem parowym, z których niektóre 
urozmaicone są o program towarzyszący. Po torach o szerokości 
760 mm jeżdżą przez cały rok regularne pociągi towarowe. 
Miłośnicy historii kolei mogą odwiedzić Regionalne Muzeum Kolei 
Wąskotorowej w Novej Bystřicy.

Ciekawostka: 
Miłośnicy kolei mogą skorzystać z oferty zakwaterowania w 
apartamentach w świeżo wyremontowanych budynkach dworców 
Střížovice, Hůrky, Kunžak-Lomy, Albeř i Nová Bystřice. Pociągi jeżdżą 
na tyle często, że można z nich korzystać w czasie wycieczek, ale 
na tyle rzadko, żeby nie przeszkadzały w odpoczynku. Jest też jeden 
duży plus – pociąg zatrzymuje się tuż przy progu.

Kontakt:
Jindřichohradeckie Koleje Lokalne SA
(Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.)
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 361 165
www.jhmd.cz 
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 48  Historyczna linia kolejowa Tábor–Bechyně
Linia kolejowa Tábor–Bechyně była pierwszą zelektryfikowaną linią 
kolejową na terenie Austro-Węgier. Plan połączenia kolejowego z 
Tábora do Bechyni pochodzi z końca XIX w. W tym samym czasie 
eksperymentował z napędem elektrycznym na kolei František 
Křižík. Wspólny wysiłek Stowarzyszenia Kolei Bechyňskiej oraz 
firmy Křižík zakończył się sukcesem. Wiosną 1902 r. została 
przydzielona koncesja, a w ciągu zaledwie roku udało się trasę 
dokończyć. Uroczysta inauguracja miała miejsce 21 czerwca 
1903 r. Linię o długości 24 km od początku zaprojektowano 
wyłącznie z myślą o zasilaniu na energię elektryczną. To umożliwiło 
wykorzystanie lekkich pojazdów i zminimalizowało roboty ziemne. 
Trasa poprowadzona jest w ten sposób, że kopiuje okoliczny 
teren, wyjątkiem nie są nachylenia 40 ‰ oraz łuki o bardzo 
małym promieniu. Dlatego nawet dzisiaj jazda z Tábora do Bechyni 
jest niezwykłym przeżyciem. Jedyną dodatkową konstrukcją na 
trasie jest most (kiedyś większy) przez rzekę Lužnicę w Táboře. 
Przy moście do dzisiaj znaleźć można budynek byłej elektrowni, 
która zapewniała dostawy prądu dla kolei. Kiedyś trasa kończyła 
się na lewym brzegu Lužnicy, na terenie dzisiejszego „starego 
dworca”. W 1928 r. oddano do użytku nowy most przez Lužnicę 
i trasę przedłużono do dzisiejszego dworca w mieście. Ten most 
w Bechyni, nazywany „bechynską tęczą”, to także unikatowy 
zabytek techniki i narodowy zabytek kultury. Został wybudowany w 
latach 1926–1928. Jego żelbetonowa konstrukcja zwisa 60 m nad 
powierzchnią rzeki Lužnicy, ma 190 m długości, a główny łuk ma 
rozpiętość 90 m. Most jest wyjątkowy także ze względu na swoją 
wielofunkcyjność – poza torami prowadzi przez niego także droga 
łącząca Bechynię z Táborem i Týnem nad Vltavou.

Ciekawostka: 
W miesiącach letnich w weekendy w ramach „Lata na  Bechyňce” 
można przejechać po trasie standardowymi i specjalnymi 
pociągami, które są ciągnięte przez historyczne pojazdy.

Kontakt:
Czeskie Koleje (České dráhy)
Husovo náměstí 
390 02 Tábor 
+420 725 802 257
www.cd.cz/jihocesky-kraj/nostalgicke-vlaky
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 49  Zbiornik Lipnowski
Zbiornik Lipnowski to konstrukcja hydrotechniczna na rzece 
Wełtawie powstała w latach 1952–1959. Ma 48,7 km2 i jest 
największym zbiornikiem retencyjnym i największym akwenem 
na terenie Republiki Czeskiej, nazywany więc jest też czasem 
czeskim lub południowoczeskim morzem. Długość zbiornika 
wynosi 42 km. Zbiornik jest najszerszy niedaleko Černej  
w regionie Pošumaví, gdzie rozlewa się aż na 5 km. Na prawym 
brzegu dociera aż do granicy z Austrią. Na zbiorniku znajdują się 
trzy stałe wyspy. Największa – Tajvan – w normalnych warunkach 
ma obwód 715 m i znajduje się w tylnej części zbiornika niedaleko 
Černej w regionie Pošumaví. Niedaleko wynurza się kolejna 
wysepka, o obwodzie ok. 140 m. Bliżej zapory niedaleko wioski 
Lipno nad Vltavou znajduje się Wyspa Królików (Králičí ostrov), 
który od 2010 r. w lecie zamieszkują króliki i świnki morskie.  
W normalnych warunkach obwód wynosi 160 m. Jezioro Lipeńskie 
to ulubiony cel turystyczny, zarówno w miesiącach letnich, jak  
i zimowych.

Ciekawostka: 
Zbiornik Lipnowski o długości 42 km przecina krajobraz Szumawy. 
Przez Lipno nie wybudowano żadnego mostu (poza dwoma 
mostami przy dopływie i drogi przez zaporę), więc w sezonie 
działają tu tramwaje wodne oraz regularny transport wodny.

Kontakt:
Centrum Informacji Lipno (Infocentrum Lipno)
Lipno nad Vltavou 87
382 78 Lipno nad Vltavou
+420 380 736 053
www.lipno.info 
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 50  Zbiornik wodny Orlík 
Zbiornik orlicki może się pochwalić aż kilkoma „naj”. To 
zawierające najwięcej wody jezioro w Czechach z największą 
zaporą betonową i drugą najbardziej wydajną elektrownią wodną  
w kraju. Zapora to konstrukcja grawitacyjna (ciężka), wykonana z 
betonu, który ma światowy czechosłowacki patent w dziedzinie 
betoniarstwa. Urządzenia, które produkowały beton były w latach 
50. najnowocześniejszymi na świecie, włącznie z cyfrowymi 
wagami i laboratorium budowlanym. Zaporę można zwiedzać 
przez cały rok.

Ciekawostka: 
Zbiornik działa jako ogromna bateria, a cała woda, która do niego 
wpłynie jest w całości zatrzymywana, a następnie przeprowadzana 
przez elektrownię. Dlatego na Orlíku pojawiają się duże różnice 
poziomu wody.

Kontakt:
RoDePI, dobrovolný spolek  
Orlík – hráz 
397 01 Písek
+420 737 506 950
www.cez.cz/infocentra
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 51  Most Stádlecki 
Most przez Lužnicę stoi od 1975 r. pod miasteczkiem Stádlec  
i jest ostatnim zachowanym empirowym łańcuchowym mostem 
w Republice Czeskiej. Pierwotnie (1848–1960) łączył brzegi 
Wełtawy niedaleko Podolska. W 1959 r. jako Podolski Most został 
ogłoszony narodowym zabytkiem techniki, a w latach 1960–1975 
został rozebrany i przeniesiony na dzisiejszą lokalizację na Lužnicy. 

Ciekawostka: 
Po zalaniu zbiornika wodnego Orlík Most Stádlecki, który był już 
w tym czasie zabytkiem kultury, znalazłby się pod wodą. Dlatego 
właśnie zdecydowano się na jego rozmontowanie, przygotowanie 
szczegółowej dokumentacji i magazynowanie poza zatopionym 
brzegiem. W latach 60. z zagranicy przyszła oferta kupna mostu, 
została jednak odrzucona, most przeniesiono i zmontowano. 
Z kilku możliwych lokalizacji wybrano malownicze miejsce na 
Lužnicy, na drodze miedzy wioską Stádlec i Dobřejice.

Kontakt:
TOULAVA, o. p. s.
Vančurova 1946
390 01 Tábor
+420 775 012 001
www.toulava.cz
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 52  Most Ždákovski
Budowę mostu rozpoczęto równocześnie z budową zapory przy 
zbiorniku Orlík w 1957 r. Budowa za 71 mln czechosłowackich 
koron została zakończona w 1967 r. W tym czasie most uznawany 
był za największy prosty pełnościenny jednoprzęsłowy stalowy 
łukowy most na świecie. Obecnie znajduje się w pierwszej 
dwudziestce na świecie, palmę pierwszeństwa ma ciągle  
w Republice Czeskiej. Jest też najdłuższym mostem łukowym  
z górnym pomostem (bez cięgła). Most przeszedł rozległy remont,  
a z jego pomostu oraz zboczy wokół rozciąga się piękny widok.

Ciekawostka: 
Nietypowa jest akustyka pod mostem, kiedy na powierzchnię 
spadnie jakiś przedmiot nie słychać w zasadzie żadnych 
dźwięków.

Kontakt:
Píseckem, s. r. o.
Karlova 36
397 01 Písek
+420 737 506 950
www.piseckem.cz
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 53  Miejska elektrownia Písek 
Miejska elektrownia w Písku to najstarsza działająca elektrownia 
wodna w regionie Czech. Powstała po zademonstrowaniu 
oświetlenia miasta przez Františka Křižíka 23 czerwca 1887 r. 
W ten sposób Písek był pierwszym miastem w regionie Czech 
ze stałym elektrycznym oświetleniem przestrzeni publicznej. 
Elektrownia zaczęła pracować 31 sierpnia 1888 r. na terenie 
byłego Podskalskiego Młyna. Obiekt wraz z urządzeniami jest 
objęty ochroną jako zabytek kultury Republiki Czeskiej. 

Ciekawostka: 
W elektrowni można przekonać się, że początki elektrycznego 
oświetlenia nie były proste. Szydercy mówili: Ta pisecka elektryka, 
ta nie świeci, tylko miga.

Kontakt:
Miejska elektrownia i muzeum
(Městská elektrárna a muzeum)
V Podskalí 2537
397 01 Písek
+420 382 217 034
www.piseckem.cz
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 54  Ziemska Stadnina Koni Písek
Ziemska Stadnina Koni w Písku to kompleks budynków  
z nieotynkowanej cegły. Stadnina koni powstała na przełomie XIX  
i XX w. Pierwsze rasowe ogiery umieszczono tu w 1902 r.  
i wtedy rozpoczęła się też historia hodowli koni w Písku. Písecka 
stadnina koni jest jedną z trzech ostatnich państwowych firm, 
które zajmują się hodowlą koni Republice Czeskiej. Od 2010 r. 
jest objęta ochroną jako narodowy zabytek kultury. Obiekt jest 
udostępniony do zwiedzania.

Ciekawostka: 
Z píseckiej hodowli pochodzi m.in. legendarny koń Ardo. Był on 
modelem rzeźbiarza J. V. Myslbeka w czasie przygotowywania 
pomnika św. Wacława, który stoi dziś na praskim Placu Wacława. 
Kopię rzeźby konia znaleźć można na monumentalnym dziedzińcu 
píseckiej stadniny.

Kontakt:
Ziemska Stadnina Koni Písek
(Zemský hřebčinec Písek, s. p. o.)
U Hřebčince 479
397 01 Písek
+420 721 081 767
www.zemskyhrebcinecpisek.cz
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 55  Młyn wodny Hoslovice  
Świetnie zachowany młyn wodny w Hoslovicach ma ponad 
400 lat. Unikatowa konstrukcja z odnowionym oryginalnym 
wyposażeniem jest idealnym miejscem do zaprezentowania 
tradycyjnej produkcji rzemieślniczej. Odbywa się tu wiele 
wydarzeń, które pokazują życie na wsi i utrzymują przy życiu 
lokalne tradycje i zwyczaje – np. stawianie Słupa Majowego, dzień 
młynarzy, dzień rzemiosł, dożynki, konopicką i inne. W czasie 
imprez pieczony jest chleb w młyńskim piecu. Częścią młyna 
jest także stała wystawa etnograficzna „Z życia szumawskiego 
Podlesí“. Młyn wodny Hoslovice jest otwarty do zwiedzania od 
kwietnia do października, zarządza nim Muzeum Środkowego 
Pootaví Strakonice.

Ciekawostka: 
Historyczny młyn wodny to ulubione miejsce akcji filmów i bajek. 
Kręcono tutaj np. bajkę Zdeňka Svěráka „Trzej bracia“.

Kontakt:
Młyn wodny Hoslovice
(Vodní mlýn Hoslovice)
Hoslovice 36 
387 19 Čestice 
+420 731 907 308
www.muzeum-st.cz   
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