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Nová Bystřice

  16   
Dub

Klášter Borovany Jihlava České BudějovicePísek Chotěboř

1 Město České Budějovice 
 infocb@c-budejovice.cz 
 +420 386 801 413 
 www.inbudejovice.cz
2 Město Písek 
 infocentrum@pisek.eu  
 420 382 330 111 
 www.pisek.eu
3 Město Nové Hrady 
 kic@novehrady.cz   
 +420 386 362 117 
 www.novehrady.cz
4 Město Tábor 
 infocentrum@mutabor.cz  
 +420 381 486 233 
 www.visittabor.eu
5 Městská památková rezervace  
 Slavonice 
 i@slavonice-mesto.cz  
 +420 725 032 742 
 www.slavonice.eu
6 Město Bechyně 
 reditel@kulturnidum.cz  
 +420 606 911 007 
 www.kulturnidum.cz
7 Městská bašta a opevnění  
 města Vodňany 
 mag@vodnany.net  
 420 383 382 057 
 www.infocentrumvodnany.cz
8 Město Nová Bystřice 
 info@novabystrice.cz  
 +420 384 386 284 
 www.novabystrice.cz
9 Prachatické muzeum 
 muzeum@prachatickemuzeum.cz  
 +420 388 311 419 
 www.prachatickemuzeum.cz
10 Tvrz Žumberk u Nových Hradů 
 zumberk@muzeumcb.cz  
 +420 727 822 574 
 www.muzeumcb.cz
11 Město Třeboň 
 info@itrebon.cz  
 +420 725 964 705 
 www.itrebon.cz 
  
  16 ×  

12 Zámek Český Rudolec 
 info@zamek-ceskyrudolec.cz  
 +420 774 752 436 
 www.zamek-ceskyrudolec.cz
13 Zámek Mitrowicz 
 bedrich@mitrowicz.cz  
 +420 728 353 133 
 www.zamekmitrowicz.cz
14 Zámek Týn nad Vltavou 
 asistent@kultura.tnv.cz  
 +420 385 772 303 
 www.kulturatyn.cz
15 Barokní zámek Měšice 
 jan.berwid-buquoy@arcor.de  
 +420 607 935 400 
 www.zamekmesice.beepworld.de
16 Zámek Dub 
 mio@email.cz  
 +420 603 750 056 
 www.zamekdub.webnode.cz
17  Zámek Bechyně 
 info@resort-bechyne.cz 
 +420 602 843 442 
 www.zamek-bechyne.cz
18 Zámeček Vysoký Hrádek 
 infocentrum.ete@cez.cz  
 +420 381 102 639 
 www.cez.cz
19 Tvrz a zámek v Dobrši 
 info@galerie-coco.cz  
 +420 777 641 164 
 www.dobrs.cz
20 Zámek Lnáře 
 zameklnare@seznam.cz  
 +420 604 401 432 
 www.zameklnare.eu
21 Zámek Blatná 
 info@zamek-blatna.cz  
 +420 383 422 934 
 www.zamek-blatna.cz

22 Zámek Nová Bystřice 
 spravce@zameknovabystrice.cz  
 +420 777 947 793 
 www.zameknovabystrice.cz
23 Zámek Jindřichův Hradec 
 jindrichuvhradec@npu.cz  
 +420 384 321 279 
 www.zamek-jindrichuvhradec.cz
24 Zámek Kratochvíle 
 kratochvile@npu.cz  
 +420 388 324 380 
 www.zamek-kratochvile.cz
25 Zámek Třeboň 
 zamek.trebon@seznam.cz  
 +420 384 721 193 
 www.zamek-trebon.cz
26 Zámek Vimperk 
 vimperk@npu.cz  
 +420 388 411 506 
 www.zamek-vimperk.cz
27 Zámek Dačice 
 dacice@npu.cz  
 +420 384 420 246 
 www.zamek-dacice.cz 
  
  7 ×  

28 Hrad Soběslav 
 knihovnasobeslav@seznam.cz  
 +420 381 524 187 
 www.knihovnasobeslav.cz
29 Strakonický hrad 
 infocentrum@meks-st.cz  
 +420 380 422 744 
 www.hradstrakonice.cz
30 Bechyňská brána a věž Kotnov 
 tabor@husitskemuzeum.cz  
 +420 381 251 884 
 www.husitskemuzeum.cz
31 Hrad Landštejn 
 landstejn@npu.cz  
 +420 607 559 450 
 www.hrad-landstejn.cz
32 Hrad Nové Hrady 
 novehrady@npu.cz  
 +420 724 331 336 
 www.hrad-novehrady.cz 
33 Hrad Rožmberk 
 rozmberk@npu.cz  
 +420 380 749 838 
 www.hrad-rozmberk.cz
34 Hrad Zvíkov 
 zvikov@npu.cz  
 +420 382 285 676 
 www.hrad-zvikov.cz 
  
  8 ×  

35 Klášter Borovany 
 info@borovany-cb.cz  
 +420 606 128 591 
 www.borovansko.cz
36 Kláštery Český Krumlov 
 informace@divadlock.cz  
 +420 725 554 709 
 www.klasteryck.cz
37 Cisterciácké opatství Vyšší Brod 
 cist@klastervyssibrod.cz  
 +420 380 746 674 
 www.klastervyssibrod.cz
38 Minoritský klášter  
 v Jindřichově Hradci 
 muzeum@mjh.cz  
 +420 728 976 004 
 www.mjh.cz
39 Muzeum fotografie  
 a moderních obrazových médií 
 mfmom@mfmom.cz  
 +420 384 361 761 
 www.mfmom.cz
40 Milevský klášter bratří  
 premostrátů 
 prohlidky@klastermilevsko.cz  
 +420 736 209 344 
 www.klastermilevsko.cz
41 Klášter Klokoty 
 klokotypoutni@centrum.cz  
 +420 731 402 906 
 www.klokoty.cz
42 Klášter Zlatá Koruna 
 zlatakoruna@npu.cz  
 +420 380 743 126 
 www.klaster-zlatakoruna.cz

VYSOČINA

WALDVIERTEL

MÜHLVIERTEL

43 Město Telč 
 info@telc.eu 
 +420 567 112 407 
 www.telc.eu
44 Město Jihlava 
 tic@jihlava-city.cz 
 +420 567 167 158 
 www.jihlava.cz
45 Město Havlíčkův Brod 
 icentrum@muhb.cz 
 +420 569 497 353 
 www.muhb.cz 
 
  19 ×  

46 Zámek Kamenice nad Lipou 
 zamek.kamenice@upm.cz 
 +420 565 432 667 
 www.kamenicenl.cz
47 Zámek Světlá nad Sázavou 
 info@zameksvetla.cz 
 +420 569 333 558 
 www.zameksvetla.cz
48 Zámek Žirovnice 
 zamek@zirovnice.cz 
 +420 565 494 095 
 www.zirovnice.cz
49 Zámek a Muzeum Velké Meziříčí 
 muzeumvm@muzeumvm.cz 
 +420 566 522 773 
 www.muzeumvm.cz
50 Zámek Žďár nad Sázavou 
 info@zamekzdar.cz 
 +420 602 565 309 
 www.zamekzdar.cz
51 Zámek Červená Řečice 
 +420 777 191 953 
 (ukončení rekonstrukce v roce 2021) 
 www.cervenarecice.cz
52 Zámek Přibyslav 
 jpatek@chh.cz 
 +420 569 430 050 
 www.pribyslav.cz
53 Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč 
 info@muzeumtr.cz 
 +420 568 408 890 
 www.muzeumtr.cz
54 Zámek – Muzeum řemesel  
 Moravské Budějovice 
 m.budejovice@muzeumtr.cz 
 +420 568 421 100 
 www.muzeum.mbudejovice.cz
55 Zámek – Městské muzeum Chotěboř 
 muzeum-chotebor@cekus.eu 
 +420 569 623 293 
 www.cekus.eu
56 Muzeum Vysočiny Pelhřimov – 
 Zámek pánů z Říčan 
 muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz 
 +420 565 323 184 
 www.muzeumpe.cz
57 Zámek Brtnice 
 infocentrum@brtnice.cz 
 +420 737 910 586 
 www.zamekbrtnice.webnode.cz

58 Zámek Dukovany 
 info@zamekdukovany.cz 
 +420 739 348 915 
 www.zamekdukovany.cz
59 Muzeum autíček  
 na zámku Příseka 
 recepce@muzeumauticek.cz 
 +420 727 804 514 
 www.muzeumauticek.cz
60 Zámek Police 
 urad@obec-police.cz 
 +420 777 688 843 
 www.obec-police.cz
61 Zámek Budišov 
 jdohnalova@mzm.cz 
 +420 778 743 950 
 www.mzm.cz
62 Horácká galerie  
 v Novém Městě na Moravě 
 pokladna@horackagalerie.cz 
 +420 566 654 211 
 www.horackagalerie.cz
63 Státní zámek  
 Jaroměřice nad Rokytnou 
 jaromerice@npu.cz 
 +420 568 440 237 
 www.zamek-jaromerice.cz
64 Zámek Náměšť nad Oslavou 
 namest@npu.cz 
 +420 568 620 319 
 www.zamek-namest.cz 
 
  5 ×  

65 Hrad Polná 
 muzeum@muzeum-polna.cz 
 +420 567 212 336 
 www.muzeum-polna.cz
66 Hrad Ledeč nad Sázavou 
 hrad@ledecns.cz 
 +420 731 612 460 
 www.hrad-ledec.cz
67 Hrad Roštejn 
 rostejn@muzeum.ji.cz 
 +420 739 382 901 
 www.hrad-rostejn.cz
68 Hrad Kámen 
 hrad.kamen@muzeumpe.cz 
 +420 565 426 609 
 www.hradkamen.cz
69 Hrad Lipnice 
 lipnice@npu.cz 
 +420 724 961 945 
 www.hrad-lipnice.cz 
 
  2 ×  

70 Klášter Želiv 
 centrum@zeliv.eu 
 +420 725 448 291 
 www.zeliv.eu
71 Klášter Nová Říše 
 opatnr@centrum.cz 
 +420 567 318 110 
 www.klaster.novarise.cz

JIŽNÍ ČECHY

1 ×

3 ×

3 ×

11 ×

72 Město Eggenburg 
 stadtgemeinde@eggenburg.gv.at 
 +43 2984 3501 
 www.eggenburg.gv.at
73 Město Waidhofen/Thaya 
 stadtamt@waidhofen-thaya.gv.at  
 +43 2842 5030 
 www.waidhofen-thaya.at
74 Město Zwettl 
 touristinfo@zwettl.gv.at 
 +43 2822 503129 
 www.zwettl.gv.at 
 
  10 ×  

75 Zámek Schiltern 
 office@schloss-schiltern.at 
 +43 2734 8222 
 www.schloss-schiltern.at
76 Zámek Dobersberg 
 gemeinde@dobersberg.gv.at 
 +43 2843 2332 
 www.dobersberg.gv.at
77 Zámek Zogelsdorf 
 gemeinde@burgschleinitz- 
 kuehnring.at  
 +43 2984 2653
78 Zámek Rosenburg 
 schloss@rosenburg.at 
 +43 2982 2911 
 www.rosenburg.at
79 Zámek Pöggstall 
 gemeinde@poeggstall.at 
 +43 2758 2383 
 www.poeggstall.at
80 Zámek Artstetten 
 office@schloss-artstetten.at 
 +43 7413 8006 
 www.schloss-artstetten.at
81 Zámek Ruegers 
 office@schlossruegers.at 
 +43 664 2145855 
 www.schlossruegers.at
82 Zámek Waldreichs 
 forstamt@ottenstein.at  
 +43 2988 6530 
 www.waldreichs.at

83 Zámek Groß Siegharts 
 stadtamt@gde.siegharts.at 
 +43 2847 2371 
 www.siegharts.at
84 Zámek Weitra 
 info@schloss-weitra.at 
 +43 2856 3311 
 www.schloss-weitra.at 
 
  5 ×  

85 Hrad Burgschleinitz 
 gemeinde@burgschleinitz- 
 kuehnring.at  
 +43 2984 2653 
 www.burgschleinitz-kuehnring.at
86 Hrad Hardegg 
 office@burghardegg.at 
 +43 664 2145855 
 www.burghardegg.at
87  Hrad Heidenreichstein 
 forstamt@kinsky-heidenreichstein.at 
 +43 2862 52268 
 www.kinsky-heidenreichstein.at
88 Hrad Rappottenstein 
 burg@atf.at 
 +43 2828 8250 
 www.burg-rappottenstein.at
89 Hrad Raabs 
 verlag@bibliothekderprovinz.at 
 +43 2856 3794 
 www.bibliothekderprovinz.at 
 
  3 ×  

90 Klášter Altenburg 
 kultur.tourismus@stift-altenburg.at 
 +43 2982 3451 
 www.stift-altenburg.at
91 Klášter Geras 
 info@stift-geras.at 
 +43 2912 3450 
 www.stiftgeras.at
92 Klášter Zwettl 
 info@stift-zwettl.at 
 +43 2822 20202-0 
 www.stift-zwettl.at

93 Město Freistadt 
 kernland@oberoesterreich.at  
 +43 7942 75700-0 
 www.regionfreistadt.at 
 
  1 ×  

94 Zámek Weinberg 
 schloss-weinberg.post@ooe.gv.at  
 +43 7947 6545-0 
 www.schloss-weinberg.at 

 
  1 ×   

95 Hrad Reichenstein 
 office@burg-reichenstein.at  
 +43 7236 31400 
 www.burg-reichenstein.at 
 
  1 ×  

96 Klášter Schlägl 
 zv@stift-schlaegl.at  
 +43 7281 8801 
 www.stift-schlaegl.at
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Projekt 

Památky žijí / Denkmäler leben
Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech 
jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel pro hrady, 
zámky, kláštery a města s hradbami

Většina programového území INTERREG V-A Rakousko-ČR leží ve 
venkovském příhraničí obou států, daleko od hospodářských, 
průmyslových a technologických center. V tomto území se nachází 
značný počet historických památek, které nabízejí šanci pro 
šetrný rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, 
zhodnocení a využití místního kulturního dědictví.

Cílem projektu je podpora turistiky orientované na kulturně-
historické památky v česko-rakouském příhraničí. Dalším cílem je 
zvýšení návštěvnosti těchto památek a s tím související zvýšení počtu 
přenocovaných osob v programovém území. 

Do projektu je zapojeno 96 památkových objektů, z nich 42 leží 
v Jihočeském kraji, 29 v Kraji Vysočina, 21 v regionu Waldviertel 
v Dolním Rakousku a 4 v regionu Mühlviertel v Horním Rakousku. 
Z těchto 96 objektů je 18 hradů, 46 zámků, 14 klášterů a 18 měst 
s hradbami.

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity: 
• Studie – podpora kulturní turistiky a plánování tematických 

stezek mezi památkami

• Propagační aktivity – inzeráty v tisku a TV, radiospoty, 
videospoty, propagační materiály (plakáty, letáky, brožury, 
mapy), billboardy, účast na veletrzích cestovního ruchu apod.

• Online přístup k památkám – webové stránky, online 
internetové aplikace

• Vzdělávací aktivity – workshopy, semináře, konference, 
exkurze, studijní cesty

• Pořádání kulturních akcí na památkových objektech

• Realizace vzorového navigačního/orientačního systému na 
státním zámku Třeboň. 

Zám
ek Rosenburg  (Foto  Franz Pfluegl)

96 památek
mapa 1 : 340 000
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Nová Bystřice

Stift  ZwettlSchloss WaldreichsBurg Reichensteinn Stift  SchläglSchloss Pöggstall

1 Stadt České Budějovice 
 infocb@c-budejovice.cz 
 +420 386 801 413 
 www.inbudejovice.cz
2 Stadt Písek 
 infocentrum@pisek.eu  
 420 382 330 111 
 www.pisek.eu
3 Stadt Nové Hrady 
 kic@novehrady.cz   
 +420 386 362 117 
 www.novehrady.cz
4 Stadt Tábor 
 infocentrum@mutabor.cz  
 +420 381 486 233 
 www.visittabor.eu
5 Stadtdenkmalschutzgebiet  
 Slavonice 
 i@slavonice-mesto.cz  
 +420 725 032 742 
 www.slavonice.eu
6 Stadt Bechyně 
 reditel@kulturnidum.cz  
 +420 606 911 007 
 www.kulturnidum.cz
7 Stadtbastei und -befestigung   
 der Stadt Vodňany 
 mag@vodnany.net  
 420 383 382 057 
 www.infocentrumvodnany.cz
8 Stadt Nová Bystřice 
 info@novabystrice.cz  
 +420 384 386 284 
 www.novabystrice.cz
9 Museum von Prachatice 
 muzeum@prachatickemuzeum.cz  
 +420 388 311 419 
 www.prachatickemuzeum.cz
10 Festung Žumberk bei Nové Hrady 
 Žumberk 
 zumberk@muzeumcb.cz  
 +420 727 822 574 
 www.muzeumcb.cz
11 Stadt Třeboň 
 info@itrebon.cz  
 +420 725 964 705 
 www.itrebon.cz 
  
  16 × 

12 Schloss Český Rudolec 
 info@zamek-ceskyrudolec.cz  
 +420 774 752 436 
 www.zamek-ceskyrudolec.cz
13 Schloss Mitrowicz 
 bedrich@mitrowicz.cz  
 +420 728 353 133 
 www.zamekmitrowicz.cz
14 Schloss Týn nad Vltavou 
 asistent@kultura.tnv.cz  
 +420 385 772 303 
 www.kulturatyn.cz
15 Barockschloss Měšice 
 jan.berwid-buquoy@arcor.de  
 +420 607 935 400 
 www.zamekmesice.beepworld.de
16 Schloss Dub 
 mio@email.cz  
 +420 603 750 056 
 www.zamekdub.webnode.cz
17 Schloss Bechyně 
 info@resort-bechyne.cz 
 +420 602 843 442 
 www.zamek-bechyne.cz
18 Schlösschen Vysoký Hrádek 
 infocentrum.ete@cez.cz  
 +420 381 102 639 
 www.cez.cz
19 Festung und Schloss in Dobrš 
 info@galerie-coco.cz  
 +420 777 641 164 
 www.dobrs.cz
20 Schloss Lnáře 
 zameklnare@seznam.cz  
 +420 604 401 432 
 www.zameklnare.eu
21 Schloss Blatná 
 info@zamek-blatna.cz  
 +420 383 422 934 
 www.zamek-blatna.cz

22 Schloss Nová Bystřice 
 spravce@zameknovabystrice.cz  
 +420 777 947 793 
 www.zameknovabystrice.cz
23 Schloss Jindřichův Hradec 
 jindrichuvhradec@npu.cz  
 +420 384 321 279 
 www.zamek-jindrichuvhradec.cz
24 Schloss Kratochvíle 
 kratochvile@npu.cz  
 +420 388 324 380 
 www.zamek-kratochvile.cz
25 Schloss Třeboň 
 zamek.trebon@seznam.cz  
 +420 384 721 193 
 www.zamek-trebon.cz
26 Schloss Vimperk 
 vimperk@npu.cz  
 +420 388 411 506 
 www.zamek-vimperk.cz
27 Schloss Dačice 
 dacice@npu.cz  
 +420 384 420 246 
 www.zamek-dacice.cz 
  
  7 × 

28 Burg Soběslav 
 knihovnasobeslav@seznam.cz  
 +420 381 524 187 
 www.knihovnasobeslav.cz
29 Burg Strakonice 
 infocentrum@meks-st.cz  
 +420 380 422 744 
 www.hradstrakonice.cz
30 Tor Bechyňská und Turm Kotnov 
 tabor@husitskemuzeum.cz  
 +420 381 251 884 
 www.husitskemuzeum.cz
31 Burg Landštejn 
 landstejn@npu.cz  
 +420 607 559 450 
 www.hrad-landstejn.cz
32 Burg Nové Hrady 
 novehrady@npu.cz  
 +420 724 331 336 
 www.hrad-novehrady.cz 
33 Burg Rožmberk 
 rozmberk@npu.cz  
 +420 380 749 838 
 www.hrad-rozmberk.cz
34 Burg Zvíkov 
 zvikov@npu.cz  
 +420 382 285 676 
 www.hrad-zvikov.cz 
  
  8 × 

35 Stift Borovany 
 info@borovany-cb.cz  
 +420 606 128 591 
 www.borovansko.cz
36 Stift Český Krumlov 
 informace@divadlock.cz  
 +420 725 554 709 
 www.klasteryck.cz
37 Zisterzienserabtei Vyšší Brod 
 cist@klastervyssibrod.cz  
 +420 380 746 674 
 www.klastervyssibrod.cz
38 Minoritenkloster  
 in Jindřichův Hradec 
 muzeum@mjh.cz  
 +420 728 976 004 
 www.mjh.cz
39 Museum für Fotografie    
 und moderne Bildmedien 
 mfmom@mfmom.cz  
 +420 384 361 761 
 www.mfmom.cz
40 Kloster der Brüder   
 Premonstratenser in Milevsko 
 prohlidky@klastermilevsko.cz  
 +420 736 209 344 
 www.klastermilevsko.cz
41 Stift Klokoty 
 klokotypoutni@centrum.cz  
 +420 731 402 906 
 www.klokoty.cz
42 Stift Zlatá Koruna 
 zlatakoruna@npu.cz  
 +420 380 743 126 
 www.klaster-zlatakoruna.cz

VYSOČINA

WALDVIERTEL

MÜHLVIERTEL

43 Stadt Telč 
 info@telc.eu 
 +420 567 112 407 
 www.telc.eu
44 Stadt Jihlava 
 tic@jihlava-city.cz 
 +420 567 167 158 
 www.jihlava.cz
45 Stadt Havlíčkův Brod 
 icentrum@muhb.cz 
 +420 569 497 353 
 www.muhb.cz 
 
  19 × 

46 Schloss Kamenice nad Lipou 
 zamek.kamenice@upm.cz 
 +420 565 432 667 
 www.kamenicenl.cz
47 Schloss Světlá nad Sázavou 
 info@zameksvetla.cz 
 +420 569 333 558 
 www.zameksvetla.cz
48 Schloss Žirovnice 
 zamek@zirovnice.cz 
 +420 565 494 095 
 www.zirovnice.cz
49 Museum Velké Meziříčí 
 muzeumvm@muzeumvm.cz 
 +420 566 522 773 
 www.muzeumvm.cz
50 Schloss Žďár nad Sázavou 
 info@zamekzdar.cz 
 +420 602 565 309 
 www.zamekzdar.cz
51 Schloss Červená Řečice 
 +420 777 191 953 
 (ukončení rekonstrukce v roce 2021) 
 www.cervenarecice.cz
52 Feuerwehrmuseum Přibyslav 
 jpatek@chh.cz 
 +420 569 430 050 
 www.pribyslav.cz
53 Museum Vysočina Třebíč 
 info@muzeumtr.cz 
 +420 568 408 890 
 www.muzeumtr.cz
54 Handwerkmuseum  
 Moravské Budějovice 
 m.budejovice@muzeumtr.cz 
 +420 568 421 100 
 www.muzeum.mbudejovice.cz
55 CEKUS Chotěboř 
 muzeum-chotebor@cekus.eu 
 +420 569 623 293 
 www.cekus.eu
56 Museum Vysočina Pelhřimov 
 muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz 
 +420 565 323 184 
 www.muzeumpe.cz
57 Schloss Brtnice 
 infocentrum@brtnice.cz 
 +420 737 910 586 
 www.zamekbrtnice.webnode.cz

58 Schloss Dukovany 
 info@zamekdukovany.cz 
 +420 739 348 915 
 www.zamekdukovany.cz
59 Auto-Spielzeug-Museum   
 im Schloss Příseka 
 recepce@muzeumauticek.cz 
 +420 727 804 514 
 www.muzeumauticek.cz
60 Schloss Police 
 urad@obec-police.cz 
 +420 777 688 843 
 www.obec-police.cz
61 Schloss Budišov 
 jdohnalova@mzm.cz 
 +420 778 743 950 
 www.mzm.cz
62 Galerie der Region Horácko   
 in Nové Město na Moravě 
 pokladna@horackagalerie.cz 
 +420 566 654 211 
 www.horackagalerie.cz
63 Schloss Jaroměřice nad Rokytnou 
 jaromerice@npu.cz 
 +420 568 440 237 
 www.zamek-jaromerice.cz
64 Schloss Náměšť nad Oslavou 
 namest@npu.cz 
 +420 568 620 319 
 www.zamek-namest.cz 
 
  5 × 

65 Burg Polná 
 muzeum@muzeum-polna.cz 
 +420 567 212 336 
 www.muzeum-polna.cz
66 Burg Ledeč nad Sázavou 
 hrad@ledecns.cz 
 +420 731 612 460 
 www.hrad-ledec.cz
67 Burg Roštejn 
 rostejn@muzeum.ji.cz 
 +420 739 382 901 
 www.hrad-rostejn.cz
68 Burg Kámen 
 hrad.kamen@muzeumpe.cz 
 +420 565 426 609 
 www.hradkamen.cz
69 Burg Lipnice 
 lipnice@npu.cz 
 +420 724 961 945 
 www.hrad-lipnice.cz 
 
  2 × 

70 Stift Želiv 
 centrum@zeliv.eu 
 +420 725 448 291 
 www.zeliv.eu
71 Premonstratenserstift  
 in Nová Říše 
 opatnr@centrum.cz 
 +420 567 318 110 
 www.klaster.novarise.cz

SÜDBÖHMEN 

1 ×

3 ×

3 ×

11 ×

72 Stadt Eggenburg 
 stadtgemeinde@eggenburg.gv.at 
 +43 2984 3501 
 www.eggenburg.gv.at
73 Stadt Waidhofen/Thaya 
 stadtamt@waidhofen-thaya.gv.at  
 +43 2842 5030 
 www.waidhofen-thaya.at
74 Stadt Zwettl 
 touristinfo@zwettl.gv.at 
 +43 2822 503129 
 www.zwettl.gv.at 
 
  10 × 

75 Schloss Schiltern 
 office@schloss-schiltern.at 
 +43 2734 8222 
 www.schloss-schiltern.at
76 Schloss Dobersberg 
 gemeinde@dobersberg.gv.at 
 +43 2843 2332 
 www.dobersberg.gv.at
77 Schloss Zogelsdorf 
 gemeinde@burgschleinitz- 
 kuehnring.at  
 +43 2984 2653
78 Schloss Rosenburg 
 schloss@rosenburg.at 
 +43 2982 2911 
 www.rosenburg.at
79 Schloss Pöggstall 
 gemeinde@poeggstall.at 
 +43 2758 2383 
 www.poeggstall.at
80 Schloss Artstetten 
 office@schloss-artstetten.at 
 +43 7413 8006 
 www.schloss-artstetten.at
81 Schloss Ruegers 
 office@schlossruegers.at 
 +43 664 2145855 
 www.schlossruegers.at
82 Schloss Waldreichs 
 forstamt@ottenstein.at  
 +43 2988 6530 
 www.waldreichs.at

83 Schloss Groß Siegharts 
 stadtamt@gde.siegharts.at 
 +43 2847 2371 
 www.siegharts.at
84 Schloss Weitra 
 info@schloss-weitra.at 
 +43 2856 3311 
 www.schloss-weitra.at 
 
  5 × 

85 Burg Burgschleinitz 
 gemeinde@burgschleinitz- 
 kuehnring.at  
 +43 2984 2653 
 www.burgschleinitz-kuehnring.at
86 Burg Hardegg 
 office@burghardegg.at 
 +43 664 2145855 
 www.burghardegg.at
87 Burg Heidenreichstein 
 forstamt@kinsky-heidenreichstein.at 
 +43 2862 52268 
 www.kinsky-heidenreichstein.at
88 Burg Rappottenstein 
 burg@atf.at 
 +43 2828 8250 
 www.burg-rappottenstein.at
89 Burg Raabs 
 verlag@bibliothekderprovinz.at 
 +43 2856 3794 
 www.bibliothekderprovinz.at 
 
  3 × 

90 Stift Altenburg 
 kultur.tourismus@stift-altenburg.at 
 +43 2982 3451 
 www.stift-altenburg.at
91 Stift Geras 
 info@stift-geras.at 
 +43 2912 3450 
 www.stiftgeras.at
92 Stift Zwettl 
 info@stift-zwettl.at 
 +43 2822 20202-0 
 www.stift-zwettl.at

93 Stadt Freistadt 
 kernland@oberoesterreich.at  
 +43 7942 75700-0 
 www.regionfreistadt.at 
 
  1 × 

94 Schloss Weinberg 
 schloss-weinberg.post@ooe.gv.at  
 +43 7947 6545-0 
 www.schloss-weinberg.at 

 
  1 ×  

95 Oberösterreichisches   
 Burgenmuseum Reichensteinn 
 office@burg-reichenstein.at  
 +43 7236 31400 
 www.burg-reichenstein.at 
 
  1 × 

96 Stift Schlägl 
 zv@stift-schlaegl.at  
 +43 7281 8801 
 www.stift-schlaegl.at
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„Denkmäler leben“  
und begeistern grenzenlos für Kultur!
Den Glanz der Renaissance erleben und die spirituelle Kunst des 
Barocks genießen – auf alten Ritterburgen wandeln und durch 
mittelalterliche Städte schreiten! Dazu lädt „Denkmäler leben“ seine 
Gäste ein. Zu einem grenzenlosen Urlaubserlebnis mit 96 Schlössern, 
Burgen, Stiften und Stadtmauerstädten – zu einem Besuch bei den 
schönsten Sehenswürdigkeiten des Waldviertels und seinen 
umliegenden Regionen.

Als Burgfräulein oder Burgherr Konzerten lauschen, erhabene Falken 
über einem Renaissanceschloss kreisen sehen, Meister der barocken 
Malerei bestaunen, die Faszination des Mittelalters einatmen und die 
besten regionale Gerichte und Weine in einer einzigartigen Kulturregion 
verkosten – wer möchte das nicht einmal erleben, bei einem „lebendigen 
Denkmal“ zu Gast sein? Mit dem Glanz der schönsten Kulturepochen 
seine Freizeit erhellen, auf Schritt und Tritt in Schlössern, Burgen und 
mittelalterlichen Städten lebendige Historie und spannende Geschichten 
erfahren? Ja, es ist Vielfalt von 96 österreichischen und tschechischen 
Sehenswürdigkeiten, ihr Festkalender mit hunderten Konzerten, 
Ausstellungen, Theateraufführungen, kulinarischen Erlebnissen und 
Führungen, welche nun die Gäste im Waldviertel und Mühlviertel sowie in 
den Regionen Südböhmen und Vysočina erwartet. Wertvolle Kulturgüter, 
die zu einem unvergesslichen ‚Urlaubsgut‘ werden – zu einem 
grenzenlosen Erlebnis für die ganze Familie.

Weitere Informationen unter: www.livingmonuments.eu

Diese Karte wurde im Rahmen des Projekts „Denkmäler leben – 
Verbesserung des Zutritts und der Bewerbung des Kulturerbes in den 
Regionen Südböhmen – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“ hergestellt.
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ŠLECHTICKÉ RODY WELLNESSGASTRONOMIE ADRENALIN

CYKLOTRASA THAYA 

ROŽMBERKOVÉ CYKLOTRASA LUŽNICE

CYKLOTRASA SÁZAVA

Historie jižních Čech je trvale spojena s rodem Rožmberků, kteří 
byli významnými českými středověkými šlechtici. V 16. století 
zaujímal rožmberský vladař nejpřednější místo v hierarchickém 
systému české šlechty. Kulturní cesta Rožmberkové chce 

představit památky úzce spojené s tímto rodem, ať už se jedná o hrady 
a zámky, ve kterých žili, nebo klášter, kde jsou pohřbeni. Návštěvníci 
tak získají ucelenou představu o historii tohoto výjimečného rodu. 
Okolí rožmberských památek nabízí možnosti aktivního odpočinku 
i adrenalinových zážitků – od splouvání řeky Vltavy z Vyššího Brodu, přes 
adrenalinovou plavbu na voru po řece Vltavě pod zámkem v Českém 
Krumlově, až po odpočinkovou jízdu na kole po hrázích třeboňských 
rybníků, které zde Rožmberkové nechali v hojném počtu vybudovat.

vzdálenost: 112 km

1 KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD
Vyšebrodský klášter, který dle pověsti založil roku 1259 Vok 
z Rožmberka jako poděkování za svou záchranu před utopením 

v rozvodněné Vltavě, patří k nejkrásnějším a také nejlépe zachovaným 
klášterům v Čechách. Areál se dodnes dochoval téměř v původním stavu. 
V klášterní hrobce jsou uchovány ostatky 39 Rožmberků, včetně Petra Voka. 
Prohlídka cisterciáckého kláštera představí gotické jádro s rajským dvorem 
a křížovou chodbou, raně gotickou kapitulní síň, obrazárnu, knihovnu s 
Filozofickým a Teologickým sálem a se zhruba 70 000 svazky, gotický kostel 
a další budovy. Nejcennějším klenotem kláštera je národní kulturní památka 
Závišův kříž, jeden z nejpřednějších skvostů zlatnického umění raného 
středověku. Po královských korunovačních klenotech a relikviáři svatého 
Maura se jedná o třetí nejvýznamnější movitou kulturní památku na území 
Čech. Nedaleko kláštera se nachází přírodní památka Čertova stěna, pod 
kterou v hlubokém kaňonu protéká tzv. Čertovými proudy řeka Vltava. Úsek 
Čertových proudů, považovaný za jednu z nejtěžších přirozených vodáckých 
tratí na světě, je za normálního stavu vody nesjízdný. Jeho sjízdnost zajišťuje 
zvýšený průtok vody vypouštěný Lipenskou přehradou (většinou 20–30 m³/s, 
obvyklý průtok je přitom 2 m³/s), který zde umožňuje pořádání závodů ve 
slalomu a sjezdu na divoké vodě.

2 HRAD ROŽMBERK
Hrad z poloviny 13. století 
patří mezi nejstarší 

české hrady postavené rodem 
Vítkovců, předchůdců rodu 
Rožmberků. K návštěvě láká 
výběr ze tří prohlídkových 
okruhů – jeden z nich vás 
zavede do doby posledních 
Rožmberků, Viléma a Petra 
Voka, ale také představí rod 

Buquoyů, který držel hrad od roku 1620 až do konce druhé světové války. 
V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde 
podle pověsti zjevuje. Další prohlídkové okruhy vás zavedou na „Anglickou 
věž“ nebo „Věž Jakobínku“, která umožňuje nahlédnout stavební postupy 
užívané ve středověku. Na hradě se konají četné kulturní a vzdělávací akce: 
Dny evropského dědictví, Mezinárodní letní hudební kurzy, příležitostné 
koncerty vážné hudby, Hradozámecká noc aj. Nejnavštěvovanější akcí je 
letní festival rockové hudby HRADY.CZ, který vždy počátkem srpna přiláká do 
podhradí Rožmberku tisíce návštěvníků. 

3 KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV
Komplex klášterních budov je po zámku druhým nejrozsáhlejším 
areálem v historickém centru Českého Krumlova. Součástí nabídky 

jsou řemeslné dílny kovářské, knihtiskařské, sklářské, lidé se při prohlídce 
dostanou i pod historické krovy klášterů. Návštěvníky zaujmou výstavy, 
komentované prohlídky, interaktivní expozice, stejně jako zábavné programy 
pro rodiny, jarmarky, tvoření, divadla i koncerty. V areálu se nachází také 
oddychové centrum a klášterní zahrady. Součástí života klášterů jsou bohaté 
kulturní programy: Krumlovský masopust, Velikonoční slavnost na klášterním 
dvoře, Andělský průvod městem jako součást Adventu a Vánoc v Českém 
Krumlově. V areálu klášterů probíhá doprovodný program Slavností pětilisté 
růže, Svatováclavských slavností, Mezinárodního hudebního festivalu 
Český Krumlov, Mezinárodního folklórního festivalu a dalších významných 
kulturních akcí pořádaných v průběhu roku ve městě.

4 ZÁMEK TŘEBOŇ
Historické město Třeboň 
je typické třemi velkými 

vstupními branami, které 
dominují hlavním cestám 
vedoucím do centra. Roku 1602 
se zdejší zámek stal sídlem 
posledního rožmberského 
vladaře Petra Voka, který zde 
v roce 1611 zemřel. Zámek 
tvoří západní čelo třeboňského 

náměstí, na které zámecký areál plynule navazuje. Nabízí tři prohlídkové 
trasy připomínající dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka, 
a dobu Schwarzenbergů, kteří ho vlastnili až do roku 1940. Město každoročně 
nabízí bohatý kulturní program: festival animovaného filmu Anifilm, 
hudební festival Okolo Třeboně, festival vážné hudby Třeboňská Nocturna, 
Třeboňský divadelní festival, Advent v Třeboni, Krčínovy rybářské slavnosti, 
Svatováclavské slavnosti, Otevírání lázeňské sezony a jiné kulturní akce.

5 HRAD NOVÉ HRADY
Průchozí hrad se dvěma 
protilehlými branami 

a hlubokým příkopem byl 
založen Vítkovci v 2. polovině 
13. století. Později připadl 
Rožmberkům, od roku 1620 
rodu Buquoyů. K hradnímu 
opevnění se přimykaly městské 
hradby chránící obyvatele 
přilehlého města Nové Hrady. 
Hrad nabízí prohlídkové 

okruhy připomínající historii města za rodu Buquoyů a ubytování panských 
úředníků – byt pana správce. Ve městě se dále nachází raně barokní klášter 
servitů spravovaný řádem Rodiny Panny Marie a zámek Nové Hrady, nyní 
Akademické a universitní centrum v majetku Akademie věd ČR. 
Pod hradem v údolí říčky Stropnice se rozkládá přírodně krajinářský park 
Terčino údolí s romantickými stavbami a umělým vodopádem, který založil 
hrabě Jan Nepomuk Buquoy v roce 1756 na popud své manželky Terezie 
Buquoyové. Na hradě se konají kulturní akce jako Novohradské slavnosti 
revírníka Růžičky, adventní prohlídky, koncerty vážné i populární hudby, 
festival Novohradské hraní apod.

V jižních Čechách, na Vysočině a v dolnorakouském 
Waldviertelu sice netryskají žádné minerální prameny, přesto 
do zdejších lázní a wellness zařízení jezdí mnoho návštěvníků 
z Čech, Rakouska i z jiných zemí. Zdejší kraj uzdravuje nejen 

svým čistým vzduchem. Blahodárné léčivé účinky na pohybové ústrojí 
prokazují místní rašelinové a slatinné koupele. Věhlas lázní v Třeboni 
a Bechyni je proslulý právě díky bohatým zásobám slatiny ze zdejších 
rašelinišť. Léčí se tu nejen pacienti s nemocemi pohybového ústrojí 
či po různých operacích, ale o svou tělesnou kondici tu pečují i zdraví 
lidé. Při krátkodobých návštěvách wellness center, která nabízejí 
rozmanité relaxační služby, i při delších pobytech v lázních s vybranými 
procedurami upevňují své tělesné i duševní zdraví. 

vzdálenost: 175 km

1 MĚSTO BECHYNĚ
Historické město Bechyně umístěné na vysoké skále nad soutokem řeky 
Lužnice a říčky Smutné nabízí k prohlídce zámek, v minulosti ve vlastnictví 

rodu Šternberků a Rožmberků, dále první elektrifikovanou železnici z roku 
1903 a na ní Bechyňský most klenoucí se jako duha nad hlubokým údolím řeky 
Lužnice. Město je vyhlášené výrobou keramiky a lázněmi zaměřenými na léčbu 
a rekondici pohybového ústrojí s využitím přírodního léčebného zdroje – slatiny 
z nedalekých Borkovických blat. Jedná se o jedny z nejstarších lázní v Čechách, 
jejich tradice sahá až do 1. pol. 17. stol. Kromě léčby pohybového ústrojí (slatinné 
koupele a zábaly, vodoléčba, masáže, fyzikální a pohybová terapie a další léčebné 
procedury) zde nabízejí wellness pobyty Den krásy, Den relaxace, Den zdraví, 
redukci váhy, relax a další podobné služby. 

2 MĚSTO TÁBOR
Druhé největší město jižních Čech je město s bohatou husitskou historií, 
ve kterém lze nalézt velké množství kulturních památek (hrad Kotnov 

s přiléhající Bechyňskou branou, Husitské muzeum, městský pivovar, klášter 
Klokoty, zámek Měšice ad.) a většinu architektonických slohů. Wellness 
služby nabízí řada hotelů v centru města i v blízkém okolí, zejména však nově 
zrekonstruovaný městský plavecký stadion, ve kterém se nachází dětský vodní 
svět, wellness centrum s finskou saunou, bylinkovou a solnou parní lázní, 
kneippovým chodníkem a dalšími atrakcemi. Součástí nabídky je i venkovní 
pláž na břehu rybníku Jordán. Tábor je pověstný velkým počtem zážitkových 
míst a kulturních akcí – Křižíkova první elektrická železnice Elinka, strašidelné 
podzemí, středověký Housův mlýn, Muzeum čokolády a marcipánu, zoologická 
zahrada, Táborské slavnosti, Komedianti v ulicích a další akce. 

3 ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU
V zámku Kamenice nad Lipou se nachází nejenom výstava angličáků 
značky Matchbox a domečků pro panenky, ale také expozice předmětů 

ze železa – mříže, klíče, zámky a depozitář historického nábytku. Zámek 
postavený ve stylu klasicismu se nachází ve středu města. K procházce 
vyzývá zámecká zahrada, ve které stojí staletá lípa, podle níž je Kamenice 
pojmenována. Severně od města se nachází kouzelný resort nabízející 
prvotřídní wellness péči, gurmánské zážitky i atraktivní pobytové balíčky, to 
vše v obklopení úchvatné přírody.

4 MĚSTO A ZÁMEK 
JINDŘICHŮV HRADEC
Kouzelné historické město 

nabízí rozlehlý zámek, dva 
kláštery a muzeum s největším 
mechanickým betlémem na světě 
– Krýzovými jesličkami. Zámek 
nabízí několik prohlídkových tras, 
jedna z nich (trasa C procházka 
staletími), je tematicky zaměřená 
na rod Černínů a vybavení 
nedalekého loveckého zámečku 

Jemčina. Město je východiskem tras do přírodního parku Česká Kanada, kam 
je možné se dopravit místní úzkokolejnou železnicí či na kole po husté síti 
značených cyklotras. K relaxaci zde můžeme využít městský plavecký bazén 
a venkovní aquapark na břehu rybníka Vajgar. Řada hotelů v centru města i 
v blízkém okolí nabízí wellness služby typu bazén, sauna a vířivka, rašelinový 
zábal, čokoládová či aromatická masáž, bylinková koupel apod. 

5 MĚSTO TŘEBOŇ
Krásné historické 
město Třeboň je známé 

nejen četnými rybníky či 
kulturními památkami 
sevřenými do jednoho archi-
tektonického celku, který tvoří 
honosný zámek s parkem, 
augustiniánský klášter, 
náměstí s renesančními domy 
s podloubími či středověký 
pivovar, ale také městskými 

lázněmi. První komplex lázní se nachází v klidném prostředí rozsáhlého parku 
na břehu rybníka Svět. Zde se specializují nejen na léčby poruch pohybového 
aparátu, ale i na celkovou rekondici těla a mysli. Součástí lázní je také 
wellness centrum nabízející různé možnosti cvičení, masáží, saunu, parní 
lázeň, masážní lůžko a další.  Do lázeňského komplexu patří dále obchodní 
středisko, plavecký bazén, aquacentrum, fitness, sauna, squash, bowling 
aj. Druhý lázeňský komplex založený již v roce 1883 má podobné vybavení. 
Leží nedaleko centra města protkaného historií a výjimečnou architekturou, 
včetně zámku Třeboň s rozlehlým parkem jako stvořeným k dlouhým 
procházkám po hrázi rybníka Svět až ke Schwarzenberské hrobce.

6 MĚSTO GMÜND
Město Gmünd leží na spojnici mezi zámkem Weitra a hradem 
Heidenreichstein, spolu s městem České Velenice je propojené v jedno 

společné přeshraniční město. Kromě technických památek (Waldviertelská 
úzkokolejná železnice, železnice Franze Josefa na trase Praha–Vídeň) zde 
návštěvníky láká příroda kolem řeky Lužnice a odpočinek v termálních lázních. 
Nacházejí se zde venkovní i vnitřní bazény s pestrou nabídkou wellness služeb 
pro rakouské i české klienty, sauny a jeskyně s párou, vířivky se sladkou 
i slanou vodou apod. Na náměstí najdeme starou radnici a renesanční domy, 
městské Muzeum kamene a Muzeum skla. Na břehu řeky Lužnice se rozkládá 
rozlehlý anglický park, ve kterém stojí gotický zámek Gmünd. Dále po proudu 
řeky najdeme přírodní park Blockheide s naučnou stezkou, vyhlídkovou věží 
a unikátními žulovými balvany, jež na první pohled zaujmou opravdu bizarními 
tvary.

7 MĚSTO ZWETTL
Město, které je zeměpisným 
středem regionu 

Waldviertel, je klidné historické 
sídlo se dvěma menšími 
náměstími, městskými hradbami, 
starou radnicí a měšťanskými 
domy. Na náměstí najdeme 
mj. Hundertwasserovu kašnu, 
nazvanou podle významného 
rakouského umělce. Nedaleko 

města leží cisterciácký klášter Zwettl (založen 1139) s nádhernou křížovou 
chodbou a historickým pivovarem. V idylickém okolí města se nacházejí luxusní 
wellness resorty, které nabízejí osvěžení regionálními produkty, jako jsou pivo, 
mák, bylinky a brambory. Těmito produkty jsou inspirovány samotné hotelové 
pokoje a jejich design. Ve vzdálenosti 40 minut autem od Zwettlu se nachází 
městečko Langenlois, ve kterém začíná vinařská turistická stezka směřující 
k Dunaji a dále zde leží vinařský zážitkový svět s lázněmi a skvělou nabídkou 
wellness služeb. 

Tato kulinářská kulturní cesta kombinuje turisticky atraktivní 
památky a historická města s kvalitními gastronomickými 
službami a současně bohatou kulturní nabídkou. Zážitkem pro 
turisty je tradiční gastronomie a ochutnávání jídel typických 

pro jednotlivé regiony. V Čechách můžete ochutnat jihočeské zelňáky, 
uzeniny typické pro Vysočinu, kulajdu se zastřeným vejcem nebo 
tvarohové knedlíky s borůvkovým žahourem. Waldviertel zase láká na 
své makové speciality (například bramborové koláčky s mákem zvané 
Mohnzelten), speciality z kapra či nadýchané bramborové knedlíky. 
Všude si pak pochutnáte na gurmánských pokrmech z masa, na 
nápaditých úpravách ryb a na místním pivu, kterým jsou zdejší pivovary 
proslulé daleko za hranicemi.

vzdálenost: 289 km

1 MĚSTO ZWETTL
Zwettl je město atraktivní nejen svým malebným historickým jádrem 
s městskými hradbami, starou radnicí, městskými domy nebo 

cisterciáckým klášterem s křížovou chodbou, ale také svou gastronomií. 
Skvělé pivní knedlíky, knedlíky plněné husím masem, makové nudle 
z bramborového těsta a mnohé další speciality lze ochutnat nejen v malých 
hostincích, ale i ve vybraných hotelech, penzionech a na statcích. V nich 
je ochutnávání jídel spojené s nabídkou ubytování, nabídkou wellness 
s bylinkovými koupelemi v tzv. „Pokojích požitků“. Idylické a k ochutnávání 
jako stvořené jsou pak každoroční Zlaté adventní trhy ve Zwettlu!

2 ZÁMEK ROSENBURG
Renesanční zámek 

Rosenburg v údolí Kamptalu 
učaruje každému – romantikům 
i milovníkům zbraní 
a dobrodružství. Obklopen 
růžovými zahradami vysoko 
na skále nad řekou Kamp 
ročně přiláká na 70 000 
návštěvníků, což jej řadí k nejvíce 
navštěvovaným zámkům v 
Dolním Rakousku. Zámecký 
hostinec poskytuje výjimečné 

gastronomické zážitky. Pokrmy jsou servírovány z lokálních potravin podle 
aktuálního ročního období. Zvláštností jsou rytířské hodokvasy doprovázené 
dobovým rytířským programem. Zámek dále nabízí možnost strávit 
romantickou noc v komfortních pokojích s výhledem na zámecký areál.  Dalším 
lákadlem je zámecká taverna, která je kombinací bistra a kavárny, navíc se 
skvělými víny.  

3 MĚSTO WAIDHOFEN AN DER THAYA
Město v minulosti chránily vysoké hradby i proti nájezdům českých 
vojsk, která sem mířila za kořistí. Dominantou města je římsko-katolický 

farní kostel na náměstí, jehož interiér přečkal celý běh historie v barokní 
podobě. Ve Waldviertelu se v architektuře často snoubí tradice s modernou, 
což dokazuje nově adaptovaná waidhofenská radnice, která kdysi sloužila 
i jako výstavní síň. Kromě ní na náměstí upoutá pozornost morový sloup 
Nejsvětější trojice a městské muzeum. Po klidné procházce historickým 
centrem města ochutnejte známou waldviertelskou kuchyni. Různé úpravy 
kapra, bramborové knedlíky a šišky s mákem nebo jiné regionální pochoutky 
zde můžete ochutnat na každém rohu. Další specialitou jsou ručně vyráběné 
cukrovinky v místní manufaktuře. Bohatý kulturní program ve městě nabízí 
letní divadelní festival, koncerty, muzikály a výstavy. Největší kulturní akcí je 
Mezinárodní hudební festival zaměřený na jazz, blues, folk a world music. 
 

4  MĚSTO SLAVONICE
Půvabné historické městečko leží na pomezí Čech, Moravy a Dolního 
Rakouska. Historie zde na člověka dýchá doslova ze všech stran. 

V centru města se nachází mnoho historických památek v gotickém, 
renesančním a barokním slohu. Na dvou náměstích, obklopených 
měšťanskými domy s ozdobnými štíty, nabízí řada místních restaurací různé 
gurmánské zážitky, zejména v průběhu letní sezóny. V té době je město 
zaplaveno cyklisty a milovníky kultury, kteří zde navštěvují řadu kulturních 
akcí – Slavnosti trojmezí, Slavonice Fest, Slavonické kulturní léto, Léto 
s párou a další akce. Město bylo v roce 2017 jmenováno historickým městem 
roku, je kandidátem na vstup na seznam světového dědictví UNESCO.

5 MĚSTO TELČ
Telč je pohádkově krásné 
město s historickým 

náměstím obklopeným 
gotickými i renesančními 
měšťanskými domy s barevnými 
fasádami zdobenými sgrafity. 
V roce 1992 se historické 
centrum Telče zařadilo na 
seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. K návštěvě 
zve renesanční zámek s 

arkádovými chodbami, renesanční zahrady a zámecký park s klasicistním 
skleníkem. Na rozlehlém náměstí se v chladivém podloubí řady historických 
domů skrývá mnoho vynikajících restaurací s vybranými menu. Po jejich 
návštěvě jistě oceníte sladkou tečku v některé z místních vyhlášených 
cukráren. 

6 MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
Jindřichův Hradec je starobylé historické město se státním hradem 
a zámkem, dvěma kláštery a regionálními muzei a řadou dalších památek. 

Na centrálním náměstí s měšťanskými domy, morovým sloupem a starou radnicí 
se nachází několik výborných restaurací a hotelů, které poskytnou unavenému 
poutníkovi přístřeší a chutné pokrmy. Na výběr jsou typická jihočeská jídla 
i mezinárodní kuchyně turecké, indické a vietnamské provenience.

7 MĚSTO TŘEBOŇ
Malebné historické město s třeboňským zámkem, klášterem, Schwarzen-
berskou hrobkou a dalšími památkami je centrem jihočeského rybnikářství. 

Proto si ve městě lze doslova na každém kroku užít ryby a pivo, které jsou pro 
Třeboň tak typické. Za návštěvu rozhodně stojí několik rybích restaurací, pivovar 
Regent a další gastronomické podniky. Třeboňsko jako důležitá turistická oblast 
přitahuje návštěvníky zejména vyhlášenými lázeňskými domy, půvabnou 
krajinou s početnými rybníky a jejich podzimními výlovy, s blahodárnými 
rašeliništi a lužními lesy. Roviny kolem řeky Lužnice vytváří ideální terén pro 
cyklisty a pěší turisty, kteří zdejší kraj v hojném počtu navštěvují.
 

8 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
V centru města se nachází mnoho skvělých restaurací a hotelů nabízejících 
nejen vyhlášené jihočeské kapry. Dobré jídlo zde můžete zapít pivem 

z vyhlášených městských pivovarů Budvar a Samson. Pivo z tanků můžete 
ochutnat také v řadě místních restaurací, které vyrábějí ve svých minipivovarech 
speciality tohoto tradičního moku. Dominantou města je vyhlídková Černá věž 
vysoká 72 metrů, ze které lze pozorovat široké okolí města, včetně přilehlého 
náměstí o velikosti 1 hektar, na kterém spatříme historickou radnici, barokní 
Samsonovu kašnu, klenutá podloubí a měšťanské domy se zdobenými fasádami.  

9 MĚSTO NOVÉ HRADY
Městečko na hranici jižních Čech a Waldviertelu představuje vstup do 
Novohradských hor. Dominuje mu gotický hrad a empírový zámek založený 

rodem Buquoyů, klášter řádu servitů s kostelem sv. Petra a Pavla a hřbitov 
s buquoyskou hrobkou. Buquoyové byli starý francouzský šlechtický rod, který 
získal místní panství od císaře Ferdinanda II. za dobré služby ještě před bitvou 
na Bílé hoře v roce 1620. Nedaleké Terčino údolí rovněž založené Buquoyi vybízí 
k romantické procházce, stejně jako anglický park kolem zámku na severním okraji 
města. Na náměstí zve k návštěvě historická radnice a buquoyská rezidence 
přestavěná na hotel, který nabízí kvalitní ubytovací, stravovací a wellness služby.

10  MĚSTO WEITRA 
Městečko Weitra, které leží na druhé straně hranice proti Novým Hradům, 
je nejstarším městem s pivovarskou tradicí v Rakousku. Uzavřené historické 

centrum se může pochlubit městskou bránou a vysokými hradbami, které chrání 
staré domy v křivolakých uličkách, náměstím plným měšťanských pivovarů, se 
středověkou městskou studnou vedle radnice. Nachází se zde několik výborných 
restaurací, které nabízejí typická waldviertelská jídla a mnoho pivních specialit. 
Dominantou města je renesanční zámek, chránící celní a pivovarské město 
Weitra, proslulý nádherným nádvořím s klasickými třípatrovými arkádami 
v italském stylu. Zámecké muzeum podává přehled o 800leté historii města 
a panství rodu Fürstenbergerů. Prohlídky nabízí také Pivovarské muzeum 
a Muzeum železné opony, které přibližuje novodobé dějiny okolního Vitorazska. 
Po výstupu na zámeckou věž se otevírá nádherný panoramatický pohled do 
Horního Waldviertelu a dále až za hranice České republiky.

Česko-rakouský region nabízí na mnoha místech spojení 
adrenalinového zážitku s návštěvou památek. V jejich okolí lze 
zažít něco extrémního, nečekaného, neznámého – například 
možnost skoků bungee jumping, tandemového seskoku 

z letadla, návštěvy lanového parku, projížďky na koni a další. Četné 
adrenalinové parky slibují spoustu zážitků na bobové dráze, visuté 
lávce, na horolezecké stěně nebo při sjezdu z kopce na horském kole či 
koloběžce. 

vzdálenost: 302 km

1 HRAD ZVÍKOV
Hrad Zvíkov, který patří k významným českým gotickým hradům, je 
pro svou výstavnost a polohu zván králem českých hradů. Historicky 

je spojen především s rody Přemyslovců, Rožmberků a Schwarzenbergů. 
Byl postaven na vysoké skále nad soutokem řek Vltavy a Otavy, odkud nyní 
nabízí nádherné výhledy na Orlickou přehradu. K návštěvě zve areál hradu 
včetně Královského paláce, Hlízové věže či expozice s archeologickými nálezy. 
Pro milovníky adrenalinu bude zajisté největším lákadlem možnost zpestřit 
si prohlídku hradu skokem bungee jumpingu ze Žďákovského mostu 
nad Orlickou přehradou. Ten je se svým rozpětím téměř 380 m největším 
jednoobloukovým ocelovým mostem v České republice. V době svého vzniku 
v roce 1967 byl největším takovým mostem na světě.

2 HRAD STRAKONICE
Hrad Strakonice se tyčí na 
kamenném ostrůvku nad 

soutokem řek Otavy a Volyňky. 
Jeho gotický areál je zdoben 
věží zvanou Rumpál, která je 
dominantou města Strakonice. 
Pro zájemce je možný výstup 
na věž umožňující pohled na 
město shora. V hradu se nachází 
Muzeum středního Pootaví s 

cennými exponáty ze širokého kraje. Prohlídku hradu lze spojit s trochou 
adrenalinu, a to během splouvání řeky Otavy na raftu či kánoi. Na jaře nebo 
po deštích je možné nastoupit do lodi již v obci Rejnštejn, odkud se sjíždí 
po pěkné horské řece s kamenitým dnem v překrásné šumavské přírodě. 
Klasickou letní prázdninovou řekou se Otava stane ve známém městě Sušici, 
odkud bývá několikadenní plavba zakončena ve městě Písku. Po cestě lze 
zhlédnout zříceninu hradu Rabí, zámek Horažďovice, hrad Strakonice či 
královské město Písek, ve kterém stojí nejstarší dochovaný most v Čechách – 
Kamenný most ze 13. století.

3 MĚSTO PRACHATICE
Prachatice byly v dobách středověku součástí Zlaté solné stezky a 
po staletí významnou obchodní křižovatkou. Díky tomuto bohatému 

období je jejich centrum tvořeno krásným goticko-renesančním náměstím 
s okrasně zdobenými domy. Po výstupu na věž kostela sv. Jakuba se naskytne 
jedinečný pohled na dosud dochované hradby i historické domy v okolí 
hlavního náměstí. Život na Zlaté stezce je znázorněn v Prachatickém muzeu, 
kde je umístěn dotykový model stezky s řadou cenných informací o její 
trase, vývoji a výzkumu. Součástí dalších expozic jsou např. figuríny v životní 
velikosti, model historického centra města apod. V průsmyku nad městem je 
možné navštívit rozhlednu Libín, odkud jsou nádherné výhledy do okolního 
kraje podhůří Šumavy. V její blízkosti pak lze zažít adrenalin v lanovém 
centru, které jistě potěší děti i dospělé návštěvníky. Pro děti je zde připraven 
lanový park pro nejmenší.     

4 ZÁMEK KRATOCHVÍLE
Vodní zámek Kratochvíle, ležící mezi rybníky netolické pánve, je úchvatným 
venkovským panským sídlem. Zámek se nachází uprostřed krásné přírody 

s jezery, lesy i pastvinami, obklopen vodním příkopem. Při prohlídce jsou 
představeny vzácné renesanční interiéry i renesanční architektura především 
z doby posledních Rožmberků (z konce 16. a začátku 17. století). V blízkosti 
zámku se nachází jízdárna a poslední dostihová dráha v jižních Čechách, která 
umožňuje zažít adrenalin při projížďce na koni, včetně vnímání okolní nádherné 
krajiny z koňského hřbetu.  

5 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
České Budějovice jsou krásným historickým městem, avšak s mladistvým 
duchem a stylovým půvabem. Historie na návštěvníky promluví například 

při návštěvě Muzea první koněspřežné železnice na evropském kontinentu nebo 
při procházce po historickém náměstí. Jedná se o druhé největší čtvercové 
náměstí v Česku a jedno z největších v Evropě! Uprostřed jej zdobí Samsonova 
kašna, z výšky se na město lze podívat z gotické Černé věže vysoké 72 m. Po 
klidných procházkách městem bude adrenalinovým zpestřením výlet na 
nedaleké letiště Hosín, kde nabízejí možnost tandemového seskoku padákem.  

6 HRAD LANDŠTEJN
Romantická zřícenina 
hradu Landštejn 

představuje ranou hradní 
architekturu, která se v Česku 
řadí k nejimpozantnějším. 
Vyhlídková věž nabízí výhled 
na daleké okolí. Historie 
hradu sahá do 13. století, kdy 
jej pravděpodobně založili 
moravští Přemyslovci. Hrad 

patří mezi nejvýznamnější románské památky ve střední Evropě. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout expozici s archeologickými nálezy i středověkými 
zbraněmi. V létě zde probíhají známé Landštejnské slavnosti. Hrad leží 
v přírodní oblasti Česká Kanada, která nabízí vedle svých přírodních krás také 
návštěvu úzkorozchodné železnice na trati Jindřichův Hradec–Nová Bystřice. 
Oblast je známa atraktivní zimní sportovní nabídkou v podobě lyžařských 
běžeckých tratí nebo tras biatlonu ve Starém Městě pod Landštejnem. 
Těsně u zříceniny hradu lze navštívit lanový park pro malé i velké, který dodá 
prohlídce adrenalinový nádech. 

7 HRAD HARDEGG
Tento velký hrad, stojící na vysokém útesu nad řekou Thaya těsně u hranic 
s Českou republikou, je jednou z největších obranných pevností Dolního 

Rakouska. Městečko Hardegg ležící pod ním v údolí řeky je nejmenším rakouským 
městem s 80 stálými obyvateli. K prohlídce vybízí např. hradní věž, kaple, 
kuchyně, rytířský sál a Muzeum císaře Maximiliana I. von Mexiko. Hrad je možné 
navštívit bez průvodce a zažít tak jeho atmosféru na vlastní kůži. Při prohlídce 
hradu člověk prožije příběh místa a zjistí zajímavé informace o okolí hradu 
i o rodech, které v něm pobývaly. Jeho tajuplné prostředí často inspiruje rakouské 
i české filmaře k natáčení filmů a televizních seriálů. Zážitkové akce nabízí zdejší 
přírodní park Thayatal, v jehož centru hrad stojí. Jsou to organizované procházky 
přírodou pro malé i velké, s tématy Noční vycházka za kočkou divokou, Noc 
netopýrů, Staré stezky a jejich historie, Krmení divokých koček, Výstava příběhy 
přírody aj.
 

8 ZÁMEK ROSENBURG
Renesanční zámek Rosenburg stojí na mohutné skále nad údolím 
řeky Kamp. Se svým středověkým hradním jádrem, skvostnými 

renesančními arkádami a 13 cibulovitými věžemi působí, jako by byl 
z pohádky. Nalézá se v něm mj. největší soukromá sbírka zbraní rodiny 
Hoyos, okouzlující zahrady růží, podle kterých je zámek pojmenován, nebo 
impozantní nádvoří pro rytířské turnaje (největší svého druhu v Evropě).  
Na zdejším renesančním sokolnickém dvoře se pravidelně konají představení 
sokolníků. Dvakrát denně jsou pořádány sokolnické ukázky v historickém 
oblečení s přelety velkých dravců těsně nad hlavami diváků. Na zámku 
se také po celý rok pořádají různé kulturní akce – od divadla pod širým 
nebem, přes koncerty, rytířské turnaje až po adventní jarmarky. Děti i rodiče 
nadchne zážitkový lezecký park hned vedle zámku, který je adrenalinovým 
zpestřením zdejšího lákavého programu. Při návštěvě zámku Rosenburg se 
rozhodně nudit nebudete!!

Česko-rakouské pomezí, tichá a půvabná krajina s četnými 
porosty lesů a hladinami rybníků, ukrývá ve své drsné kráse 
mnoho romantických a malebných památek. Jejich původ 
sahá až do raného středověku, kdy je postavili významní 

příslušníci starobylých šlechtických rodů. Navzdory dějinným zvratům 
mnohé památky přetrvaly a dnes nabízejí atraktivní prohlídky 
návštěvníkům i rodinám s dětmi, zaměřené na historii konkrétního rodu 
a na představení minulého způsobu života na příslušném zámku či hradu. 
Řada památek nabízí bohatý doprovodný kulturní program, výlety po 
okolí nebo možnosti stravování a ubytování. 

vzdálenost: 430 km

1 HRAD ZVÍKOV
Hrad ležící na soutoku řek Vltava a Otava je spojen především s rodem 
Přemyslovců, později s rodem Schwarzenbergů. Hrad lze navštívit 

v průběhu celého roku, z hradeb si lze užít hezké výhledy na Orlickou 
přehradu. Součástí prohlídkových tras je Královský palác, Hlízová věž 
i expozice s archeologickými nálezy. V okolí hradu lze zažít vyhlídkové plavby 
parníkem po Vltavě, navštívit kemp či sportovní areál. Probíhají zde kulturní 
akce, například Zvíkovské divadelní léto. 

2 ZÁMEK SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Hrad je spojen s rodem Černínů 
a rodem Salm-Reifferscheidt. Pro 

děti je vhodný zejména Pohádkový okruh 
„Na Sázavě“, jehož součástí jsou strašidla, 
nadpřirozené bytosti a další pohádkové 
postavičky. Odměnou za statečnost je poklad. 
Další zámecký okruh děti zavede do Dětského 
království, kde na ně čeká každoročně 
obnovovaná expozice: dioramata a modely 
autíček, modely hradů a zámků, panenky 
a další hračky. Součástí jsou i unikátní 
zážitkové únikové hry na téma starořeckých 
bájí (určeno pro děti ve věku 10–18 let). 
V okolí zámku se nachází přírodní rezervace 
Stvořidla na řece Sázavě, zámecký park či 

značená cyklostezka. Pravidelně se zde konají kulturní akce, jako Dětský 
zámecký den a mnohé další.

3 ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Rod Kinských a momenty bohaté 
historie zámku, který vznikl z bývalého 

cisterciáckého kláštera, jsou v interaktivní 
a originální formě představeny v Muzeu nové 
generace, kde návštěvníci s pomocí sluchátek 
a audioprůvodce získají podrobné informace 
o zámku od 13. století po současnost. 
Na zámku probíhají nejrůznější kulturní akce, 
atraktivní tematické výstavy (mj. výstava 
o malíři Leonardu Da Vincim a další).  
Nedaleko zámku na Zelené hoře stojí skvostný 
barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, dílo 
geniálního architekta a stavitele Jana Blažeje 
Santiniho-Aichela, od roku 1994 zapsaný 
na seznam dědictví UNESCO. Tento stavitel 

vytvořil během svého krátkého života, zemřel ve 46 letech, kolem šedesáti 
barokních staveb nadprůměrné kvality a zhruba deset z nich je považováno 
za vrchol evropské architektury své doby. Zámek je s kostelem a okolními 
pamětihodnostmi propojen naučnými stezkami a tematickými programy. 
Výlet na jeden i více dní si zde užije celá rodina.    

4 ZÁMEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Zámek se pojí s rody Liechtenstein 
a Lobkowitz. Nachází se v něm muzeum 

města Velké Meziříčí. Součástí je prohlídka 
Sarajevského salonu, orientálního salónku, 
tanečního sálu se smutečním náhrdelníkem 
císařovny Marie Terezie. V zámku se nachází 
expozice o vývoji pozemních komunikací 
od středověkých městských stezek přes 

tereziánské císařské silnice až po současné dálnice a rychlostní komunikace. 
Děti si zde mohou sestavit most ze skládačky apod.

5 ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Letní sídlo rodu Questenberků, velkolepě přestavené do barokního 
slohu po r. 1700, které je nyní v majetku českého státu. Patří 

k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě, řadí se mezi 
nejnavštěvovanější památky Vysočiny. Součástí jsou atraktivní prohlídky 
pro rodiny s dětmi: představení Hraběcích apartmánů, Hostinských pokojů 
a kuchyní, výstava Hračky z půdy. V blízkosti zámku lze navštívit farní kostel 
sv. Markéty, postavený rovněž v duchu vrcholného baroka, a francouzskou 
zámeckou zahradu či park v anglickém stylu.

6 ZÁMEK ROSENBURG
Zažijte dějiny na vlastní kůži, zažijte dějiny rodiny a rodu Rosenberg, 
Grabner, Hoyos. Zámek nabízí největší soukromou sbírku zbraní, Sál 

rodiny Hoyos s ukázkami historie jejich rodu a Muzeum sokolnictví. Jedná se 
o jeden z nejlépe zachovalých renesančních zámků v Rakousku, proto bývá 
pravidelnou kulisou k natočení řady pohádek a historických filmů. Na jaře 
se zde konají slavnosti Historische Burgtreiben (historický hradní rej), na 
podzim rytířský turnaj. V okolí zámku se nachází lanové centrum, venkovní 
sportovní centrum, dětský svět, zříceniny hradů. Probíhají zde významné 
velikonoční i adventní trhy a další pravidelné akce.

7 ZÁMEK ARTSTETTEN
Pohádkový zámek se 
sedmi cibulovitými 

věžemi je perlou údolí Wachau.  
Od 19. století je v majetku 
dynastie rakouských císařů 
a rodu Hohenbergů, kteří 
ho využívali jako letní sídlo. 
Život císařské rodiny mapuje 
zámecké muzeum, bohatě 
zdobené komnaty, zámecké 

ložnice a řada dalších míst, kde majitelé trávili svůj čas. Vedle muzea lze 
navštívit hrobku arcivévody Františka Ferdinanda d�Este a jeho manželky 
Žofie, rozené Chotkové. Vystaveny jsou zde modely aut, ve kterých byli oba 
zabiti při atentátu v Sarajevu. Zámek leží v romantickém parku vysoko nad 
řekou Dunajem. V parku se koná řada kulturních a společenských akcí.  
Pro děti je v muzeu připravena dětská hádanková rallye a další atrakce.

Cykloturistika patří mezi nejoblíbenější rekreační aktivity 
v jižních Čechách. Zdejší rovinatá krajina kolem oblíbené 
vodácké řeky Lužnice, s rozlehlými borovými lesy, staletými 
hrázemi rybníků a malebnými vesničkami přímo vybízí 

k výletům na kole. Kvalitní síť značených cyklotras vám umožní obdivovat 
nejrůznější zákoutí této unikátní jihočeské krajiny. Kulturní cesta nabízí 
cyklotrasu značenou Klubem českých turistů podél řeky Lužnice ve spojení 
s památkami. Cyklotrasa je navržena k několikadennímu výletu, spojuje 
města, zámky, muzea a hrady, které se v okolí řeky nalézají.

vzdálenost: 161 km

1 ZÁMEK WEITRA
Zámek je dominantou historického města Weitra, které dříve patřilo s okolním 
Vitorazskem do Českého království. Dnes je majetkem rodu Fürstenbergů. 

Nabízí možnost návštěvy zámeckého divadla v rokokovém stylu, zámeckého muzea 
věnovaného historii města, muzea pivovarnictví i stálé výstavy k tématu železné 
opony. Při výstupu na zámeckou věž můžete obdivovat výhledy do malebné krajiny 
česko-rakouského pohraničí. Prohlídky jsou bez průvodce, je ale možné využít 
audioinformace, případně na objednávku služby kulturního prostředníka.  

2 ZÁMEK TŘEBOŇ
Renesanční sídlo posledního Rožmberka Petra Voka. S Rožmberky 
se pojí největší rozkvět města v 16. století, kdy byl tehdejší hrad po 

požáru přestavěn na zámek a získal novou, renesanční podobu. V okolí 
města vznikaly rybníky zakládané známým stavitelem Jakubem Krčínem, 
které poskytly obživu obyvatelstvu a místu atmosféru. Prohlídkové okruhy 
představují rožmberské renesanční interiéry, schwarzenberská apartmá, 
konírnu, psí kuchyni a kasematy, schwarzenberskou hrobku. Zámek má 
dvě nádvoří, vnější z nich přiléhá k historickým budovám města (náměstí 
s podloubími a fasádami měšťanských domů zdobenými sgrafity, pivovar, 
Krčínův dům) a zámeckému parku založeném Schwarzenbergy v anglickém stylu.

3 HRAD SOBĚSLAV
Jedná se o významnou památku města Soběslav, vystavěnou ve 14. stol.  
V roce 1394 zde byl vězněn český král Václav IV., v době husitských válek 

byl hrad dvakrát vypálen. V průběhu času sloužil nejrůznějším účelům: od sídla 
hejtmanů přes prostory měšťanského pivovaru až po sklad ovoce a zeleniny. 
V roce 2010 byla v nově zrekonstruovaném severním křídle hradu otevřena 
městská knihovna, která díky citlivému propojení gotického hradu s moderními 
stavebními prvky získala v roce 2011 Národní cenu za architekturu.

4 MĚSTO TÁBOR A HRAD KOTNOV
Z někdejšího gotického hradu se dochovala v podstatě jen válcová věž 
Kotnov. Slouží jako vyhlídková věž (25 m). Před věží stojí objekt pozdně 

gotické Bechyňské brány s expozicí Husitského muzea. Od roku 2019 jsou zde 
expozice modelů historických zbraní, figurín a oděvů, virtuálních modelů, 
digitálních map, multimediálních zařízení. Tábor je na této cyklotrase nej-
větším kulturním centrem a nabízí velký počet kulturních akcí: Táborská 
setkání, Bohemia Jazz Fest, Komedianti v ulicích, Táborské Vánoce, Otevírání 
turistické sezóny, Táborský festival vína, Festival čokolády a další.

5 KLÁŠTER KLOKOTY
Naproti Kotnovu, přes údolí Tismenického potoka, se nalézá poutní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Legenda říká, že se zde zjevila Madona 

v podobě krásné dívky, nejdříve pasáčkům, poté i ostatním místním lidem, 
vyučovala je o Bohu a poté před nimi byla anděly vynesena do nebe. Milostný obraz 
Panny Marie je centrálním bodem poutního místa. Hlavní pouť se koná pravidelně  
v létě nejbližší sobotu k církevnímu svátku Nanebevzetí Panny Marie.

6 MĚSTO A ZÁMEK BECHYNĚ
Prohlídková trasa „Život Petra Voka na zámku v Bechyni“ zavede návštěvníky 
do intimních prostorů Petrova života – do ložnice, fraucimoru, svatebního 

sálu. Dokládá jeho velkorysou stavební činnost, tvorbu rožmberských umělců a 
řemeslníků, jimiž se završuje česká renesance. Méně jsou zde zastoupeny portréty 
dalších majitelů – rodu Šternberků a později Paarů, kteří zámek vlastnili až do 
znárodnění v roce 1948. Součástí prohlídky je také jízdárna a zámecký park.

7  ZÁMEK MITROWITZ
Tento jedinečný, nově zrekonstruovaný zámek z roku 1565, se nachází 
v atraktivní lokalitě, na břehu řeky Lužnice blízko Týna nad Vltavou. 

Kromě komentované prohlídky věnované historii sídla se zde pořádají zámecké 
slavnosti, poutě, svatby, akce pro firmy i pro rodiny. Pro větší skupiny zájemců se 
nabízí možnost luxusního ubytování na zámku.

8  ZÁMEK TÝN NAD VLTAVOU
Zámek byl jako hlavní sídlo arcibiskupské správy panství dokončen 
roku 1699 náhradou za hrad zpustlý během třicetileté války. Vznikl 

spojením tří gotických domů, jejichž sklepy tesané ve skále jsou propojené 
s ústím městských podzemních chodeb. V zámku dnes sídlí Městská knihovna 
a Městské muzeum s expozicemi vltavotýnského regionu, vorařství, loutek 
a vltavínů. V muzeu lze zakoupit i vstupenky do podzemních chodeb.

9  ZÁMEK VYSOKÝ HRÁDEK
Konec cyklotrasy nás zavede na zámeček Vysoký Hrádek, nedaleko 
od soutoku řeky Lužnice a Vltavy. Tento bývalý renesanční zámek stojí 

na okraji zaniklé obce Březí u Týna nad Vltavou, v těsné blízkosti Jaderné 
elektrárny Temelín. Od roku 1997 zámek slouží jako školicí středisko 
a Informační centrum jaderné elektrárny. Individuálním návštěvníkům 
nabízí prohlídku expozice s interaktivními modely a program v kinosále (film, 
mlžná komora). Jedná se o netradiční využití této historické budovy hodné 
pozornosti návštěvníků!! 

Okolí většiny řek je pro turisty lákavé svým jedinečným 
přírodním prostředím, často nepřístupnými říčními kaňony na 
horním toku, a naopak snadno přístupnými otevřenými 
údolími středního a dolního toku. Cyklisty láká rovinatý terén 

kolem řek, většinou snadno sjízdný po značených stezkách. Tato kulturní 
cesta nabízí cyklotrasu značenou Klubem českých turistů podél řeky 
Sázavy ve spojení s památkami kraje Vysočina. Cyklotrasa je navržena 
k jednodennímu či dvoudennímu výletu, spojuje města, zámky, muzea 
a hrady stojící na březích této čarovné řeky.

vzdálenost: 85 km

1 ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století se nachází na východní 
straně náměstí v Novém Městě. Dnes je v něm umístěno Horácké muzeum 

se zajímavou sochařskou a sklářskou expozici, která připomíná dílo zdejších 
rodáků sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského, škrdlovické hutní sklo 
aj. Nedaleko města se nachází lyžařský areál Vysočina Aréna se sjezdovkou, 
běžeckými trasami i biatlonovými tratěmi, na kterých se pořádají významné 
sportovní závody – mistrovství světa v biatlonu, závody světového poháru apod.  

2 ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Nechte se provést příběhem bývalého cisterciáckého kláštera ze 13. století a 
dnešního zámku rodiny Kinských. Zámek je velkoryse zrekonstruován a nabízí 

četné atraktivity: 1) Muzeum nové generace vypráví téměř 800 let starý příběh 
kláštera formou unikátní multimediální expozice. 2) Santiniho architektonické 
skvosty – prelatura s rozsáhlou nástropní malbou z 18. století a bazilika minor 
s druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě. 3) Umění baroka – stálá výstava 
barokního malířství a sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze. 4) Galerie rodu 
Kinských. V průběhu celého roku se na zámku konají mnohé kulturní akce – Dny 
otevřených zahrad, festival současného tance, Den venkova, Den dýní a Vánoční trh. 
Největším lákadlem pro turisty je však výjimečná stavba poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého, která stojí na nedaleké Zelené hoře a je dílem geniálního architekta 
Jana Blažeje Santini-Aichela. Od roku 1994 je kostel zařazen na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Stavba má půdorys ve tvaru pěticípé hvězdy, vychází 
z geometrie kruhu, když architekt použil při jejím návrhu pouze kružítko. Tato 
ojedinělá architektura je vrcholným dílem české barokní gotiky a je nejvíce 
ceněnou církevní památkou v kraji Vysočina. 

3 ZÁMEK PŘIBYSLAV
Původní gotický hrad dobyli husité, ovšem při obléhání zemřel sám 
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Zničený hrad byl v polovině 16. století 

nahrazen renesančním zámkem, pozměněném později v duchu klasicismu. 
Dnes na zámku sídlí Hasičské muzeum s rozsáhlými sbírkami. K vidění je výstava 
praporů, čtyřkolové koňské stříkačky, telefonní ústředna nebo staré hasičské 
automobily. Součástí výstavy je expozice Civilní ochrany, Síň mezinárodní 
spolupráce a regionální výstava „Přibyslavsko“.

Také v Rakousku je velmi populární cykloturistika. Hornatý 
reliéf krajiny nabízí turistům pestrý výběr, jaké trasy chtějí 
absolvovat. Náročné trasy je zavedou do strmých kopců 
a horských údolí Alp, odpočinkové trasy zase do údolí řek 

a klidných rovin kolem Dunaje a jeho přítoků. Tato cesta nabízí cyklotrasu 
podél řeky Thaya ve spojení s památkami Dolního Rakouska. Cyklotrasa je 
navržena k jednodennímu či dvoudennímu výletu, spojuje města, zámky, 
muzea a hrady v jejím okolí. 

vzdálenost: 83 km

1 MĚSTO SLAVONICE
Slavonice jsou jedinečnou historickou i architektonickou památkou 
na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Ve městě lze nalézt dochované 

pozdně gotické a renesanční domy, fasády zdobené sgrafity, sklípkové klenby 
v měšťanských domech na náměstí. Domy jsou propojené podzemním 
systémem chodeb, od roku 1998 zpřístupněným veřejnosti. Město je zváno 
renesanční branou do přírodního parku Česká Kanada. Najdete v něm hluboké 
lesy se zajímavými skalními útvary, nespočet rybníků, původní louky s bohatou 
rozmanitostí druhů fauny i flóry. V roce 2003 byly Slavonice nominovány 
na seznam UNESCO a v roce 2017 získaly titul Historické město roku. Z města 
vede po náspu bývalé železnice nová cyklostezka do Dolního Rakouska, 
vybudovaná s příspěvkem Evropské unie až do města Waidhofen an der Thaya. 
Cyklostezka nazvaná Thayarunde je první etapou naší cyklistické trasy podél 
řeky Thaya. 

2 ZÁMEK DOBERSBERG
Zámek se stejnojmennou obcí se nachází v romantické krajině, v údolí 
řeky Thaya, obklopen jehličnatými lesy. Byl založen jako obranný hrad, 

v roce 1452 byl zničen husity. Později byl přestaven na zámek s typickými 
předsunutými kulatými věžemi. Dnes je v zámku přírodovědné muzeum, 
informační centrum a obecní úřad. Muzeum vhodně doplňuje 175 ha velký 
přírodní park „Thayatal“, do kterého turisty lákají voliéry s dravci, naučná 
lesní stezka, ohrada s jeleny, ovcemi a kozami, ohrada pro černou zvěř 
s posedem, včelařská expozice, lávka přes Dyji, chata s dětským hřištěm 
a grilem. Toto idylické místo je pravé okno do přírody a lákavá nabídka pro 
milovníky romantické krajiny a staleté historie.

3 MĚSTO WAIDHOFEN AN DER THAYA
Poloha města Waidhofen an der Thaya je velmi výhodná, leží uprostřed 
regionu blízko všem významným přírodním i kulturním památkám ve 

Waldviertelu. Nabídka pro turisty je lákavá, nechybí možnosti sportovního 
a kulturního vyžití. Ve volném čase můžeme navštívit aquapark (centrum 
volného času), krytý bazén, sportovní halu, venkovní stadion, fitness park 
zaměřený na motoriku, kemp Thayapark a voliéru vzácného ptáka ibise skalního 
– Waldrapp, který se stal symbolem města. Waidhofen také nabízí četné kulturní 
akce s programem zaměřeným na jazz, folk a bluesovou hudbu.

4 ZÁMEK GROß SIEGHART
Zámek v centru města z 16. století se pyšní nádherným rytířským sálem 
s velmi pěknými freskami. Atrakcí je místní textilní muzeum s výstavou 

koberců, dále továrna umění (Kunstfabrik). Ve městě se nachází impresivní 
farní kostel, což je mohutná barokní stavba se západním průčelím a vysokou 
věží. Ke zámku přiléhá park s krásnými starými stromy, jezírky, dětskými hřišti 
a tenisovými kurty, který volně přechází do okolní typické krajiny Waldviertelu, 
jejíž součástí jsou hlavně zádumčivé rybníky, šumící lesy a kvetoucí louky.

5 HRAD RAABS AN DER THAYA
Na soutoku moravské a rakouské Dyje nad malým městečkem trůní na 
příkré skále hrad Raabs an der Thaya. Pochází z roku 1100 a je jedním 

z největších a nejdůležitějších opevnění na česko-rakouské hranici. Na ochozu 
máme pocit, jako bychom stáli na přídi lodi, která pluje do minulosti.  V jeho 
rozlehlých prostorách lze nalézt románské prvky i pozdější přestavby gotické 
a renesanční. Dosud je obydlený rodinou vydavatele Richarda Pilse. Jeho 
nakladatelství „Bibliothek der Provinz“ („Knihovna provincie“) vydává mnohé 
velmi ceněné knihy, které můžete na hradě slyšet při autorském čtení.
Město Raabs (z něho pochází český název Rakousko) nabízí návštěvu muzea 
vykopávek z prehistorie a rané historie obce. Další regionální vlastivědné 
muzeum se nachází v blízkém Weikertschlagu, které dokumentuje život místního 
obyvatelstva na počátku industrializace. V blízkém okolí města se nabízí 
možnost vodáctví na řece Thaya, prohlídka dvou zřícenin hradů Kollmitz či 
Eibenstein nebo návštěva místních vitálních lázní (Thayatal Vitalbad). 

6 ZÁMEK RUEGERS
Zámek byl původně gotickým hradem, v současnosti se z něj stalo 
barokní sídlo hraběte Gotthard Zikmund Pilatti z Thassulu a Daxberku. 

Na zámku jsou k vidění nádherně zařízené reprezentační a obytné místnosti, 
zámecká kuchyně s dochovaným kuchařským náčiním i skvostně vyzdobená 
kaple. K zámku přiléhá velký park s menším rybníkem a také psí hřbitov, jeden 
z nejstarších v Evropě, založený už koncem 19. století!

7 HRAD HARDEGG 
Hrad Hardegg tvoří majestátní 
dominantu na útesu nad nejmenším 

městem Rakouska, městem Hardegg. 
Je jednou z největších obranných pevností 
Dolního Rakouska na hranici s Českým 
královstvím. Při prohlídce prostor člověk 
prožije na vlastní kůži příběh stavby a zjistí 
zajímavé informace o okolí hradu  
i o rodech, které v něm pobývaly. K vidění 

je zde rytířský sál, zimní kuchyně, věž s vyhlídkou na město Hardegg, letní kuchyně 
(později kovárna), hradní kaple, žalář a komory, muzeum císaře Maximiliana I. 
von Mexiko, který byl bratrem posledního rakouského císaře Františka Josefa I. 
Pochmurná atmosféra hradu láká filmaře k natáčení mysteriózních filmů a seriálů. 
Řeka Dyje se u městečka Drosendorf vrací do České republiky a pak tvoří státní 
hranici mezi jižní Moravou a Rakouskem. Na moravské části řeky lze navštívit 
malebný hrad Bítov s malou zoologickou zahradou, Vranovskou přehradu, 
překrásný zámek Vranov nad Dyjí i historické město Znojmo, centrum zdejšího 
vinařského kraje. 

4 MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
Slavným občanem města byl novinář a vlastenec Karel Havlíček Borovský, 
na jehož počest je v místním Muzeu Vysočiny stálá expozice o jeho životě. 

V historickém centru lze spatřit mnohé památky, kostely a zbytky hradeb. 
Na východním okraji města je příjemný park Budoucnost s rybníky a vodopádem. 
Parkem vede okružní naučná stezka, která navazuje na síť cyklostezek i komplex 
Kotlina s bazénem a řadou sportovišť. Oblíbený je Měšťanský pivovar, ve kterém 
se vyrábí pivo Rebel. V blízkém okolí města se nachází hrad Lipnice nad Sázavou 
založený na počátku 14. století. Mezi jeho vlastníky patřili i Jan Lucemburský, 
páni z Lipé či Karel IV. Při prohlídce hradu můžete zhlédnout zbrojnici, sbírku 
kamenných kachlů, hradní kapli či rozsáhlé sklepní prostory s bývalou hodovní 
síní a 30 m hlubokou studnou s rumpálem. Součástí hradu je také velká věž 
s nádherným výhledem na okolí. V domku pod hradem se nachází památník 
spisovatele Jaroslava Haška, ve kterém autor dobrého vojáka Švejka žil. 
Spisovatel je pochován na starém lipnickém hřbitově.

5 ZÁMEK SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Historie zámku začíná ve středověku, kdy byla na levém břehu řeky 
Sázavy vystavěna gotická tvrz chráněná příkopy. Z doby její přestavby 

na lovecký zámek v renesančním stylu se dochoval latinský nápis uvádějící: 
„Není pokoje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, první komoří císařský, 
1567.“ Zámek nabízí atraktivní prohlídkové okruhy – expozice historického 
a evropského skla, expozice historických hodin, obrazů a soch, nově 
zrekonstruovaný Rytířský sál. Pro děti jsou připraveny dva okruhy – Dětské 
království hraček a panenek a pohádkový okruh Na Sázavě. Za návštěvu jistě 
stojí zámecká kavárna, oranžerie nebo zámecký park s kaskádou rybníků.
Zámek se postupně stává kulturním centrem regionu, každoročně se zde 
koná celá řada kulturních akcí. Namátkou lze jmenovat Divadelní zámecké 
noci, Dětské pohádkové noci, Gastrofestival a nejvíce navštěvovaný rockový 
Sázavafest pořádaný vždy koncem července v zámeckém parku.

6 HRAD LEDEČ NAD SÁZAVOU
Hrad je jedním z nejstarších šlechtických hradů v Čechách, je také jediným 
dochovaným hradem středního Posázaví. Rozsáhlý hradní komplex je 

postaven na skále nad řekou Sázavou jako dominanta krajiny a města Ledeč nad 
Sázavou. K vidění jsou atraktivní komentované prohlídky – Muzejní okruh, Retro 
okruh, Dětský okruh, Muzeum Jaroslava Foglara. Hrad byl pro toto muzeum 
vybrán vzhledem k blízkosti Sluneční zátoky na břehu řeky Sázavy, ve které pan 
Foglar pravidelně vedl své skautské tábory a kde vznikaly četné náměty jeho 
knížek. Lákavou možností je také výstup na hradní věž poskytující nádherné 
výhledy na město i na okolní krajinu, kterou se proplétá řeka Sázava. 
Rozlehlost hradu a jeho zajímavé dispozice lákají české i zahraniční filmaře 
k natočení řady filmů, z nich nejznámější jsou Bídníci, Tři mušketýři, Kletba bratří 
Grimmů či Anděl páně 2. 

Zvíkov Vyšší Brod

Bechyně

Rosenburg

Strakonice

Kratochvíle

Landštejn

Hardegg

Jindřichův Hradec

Světlá nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí

Jaroměřice nad Rokytnou

Nové Hrady

Zwettl

Třeboň

Telč

Třeboň

Český Krumlov

Rožmberk nad Vltavou

Artstetten


