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ZA KRÁSAMI ČECH  
A RAKOUSKA
REGION JIŽNÍ ČECHY
Jihočeský kraj svou krásou, nedotčenou přírodou a 
historickými památkami překvapí každého. Jedná se o 
místo, kde zanechaly šlechtické rody svou nezaměni-
telnou stopu v podobě vystavených starobylých měst, 
majestátních gotických kostelů, renesančních zámků či 
klášterů. Krajinná hodnota regionu se reflektuje v pro-
pracovanosti rybničních systémů, množství chráněného 
území či v drsnosti horské krajiny. 

REGION VYSOČINA
Jeden z nejvíce ekologicky zachovaných regionů, ofici-
álně nazývaný Českomoravská vrchovina, je považován 
za zelené srdce České republiky. Kraj, jehož neopako-
vatelná atmosféra v minulosti inspirovala nejednoho 
spisovatele či skladatele, je plný malých vesniček, které 
jsou nepříliš vzdálené místnímu centru. Zároveň se 
může pyšnit nejstarším hornickým městem, které patřilo 
ve středověkých dobách k nejbohatším městům českého 
království. Toto privilegium drželo hlavně díky rozsáhlé 
těžbě stříbra. 

REGION WALDVIERTEL
Pravý a nefalšovaný, a to díky nespočtu hradů, zámků či 
kostelů, které se pyšně tyčí k obloze, je Waldviertel pova-
žován za místo vhodné k aktivnímu odpočinku. Nejen v 
letních měsících se stěny těchto památek mění v jeviště, 
a malebné tóny varhanní či komorní hudby prostupují 
celou krajinou. Zub času je sice neúprosný, ale krása 
staletých památek si stále udržuje svou neopakovatel-
nou atmosféru. 

TŘI BRATŘI ANEB NEZAMĚNITELNÁ 
PROPOJENOST REGIONŮ
"Každý z nás má ještě tetu v Rakousku," prohlásil krátce 
po skončené druhé světové válce Jan Masaryk. Chtěl tím 
připomenout, jak úzké vztahy mezi oběma státy jsou 
díky společné historii a podobnému smýšlení obyva-
telstva. Projekt má ambici poukázat na místa, která, 
ač mohou být veřejnosti skryta, jsou malebná a skýtají 
mnoho zajímavých poznatků o minulosti našich předků, 
jejich přístupu k architektuře a kultuře.  

Jižní Čechy, Vysočina a Waldviertel. Kraje, které se vyznačují nejen svým přírodním bohatstvím, ale i význam-
nými kulturními památkami. Vypravte se s námi po jejich krásách, objevte nepoznané a ochutnejte místní 
kuchyni. Vše je dovoleno.  

Partneři projektu: 
Jihočeská Silva Nortica, Národní památkový ústav, Destination Waldviertel GmbH, Vysočina Tourism, Mühlviertel 
Marken GmbH , Jihočeská centrála cestovního ruchu

2



OBSAH:
JIHOČESKÝ KRAJ

1. Historické město Písek ......................................................... 4

2. Město Nové Hrady ................................................................. 4

3. Město Slavonice .................................................................... 5

4. Město Bechyně ...................................................................... 5

5. Město Vodňany...................................................................... 6

6. Historické město Nová Bystřice ............................................ 6

7. Prachatické muzeum ............................................................ 7

8. Tvrz Žumberk u Nových Hradů ............................................. 7

9. Zámek Český Rudolec .......................................................... 8

10. Zámek Mitrowicz ................................................................... 8

11. Městské muzeum Týn nad Vltavou....................................... 9

12. Barokní zámek Měšice .......................................................... 9

13. Zámek Dub .......................................................................... 10

14. Zámek Bechyně .................................................................. 10

15. Zámeček Vysoký Hrádek .................................................... 11

16. Tvrz a zámek v Dobrši ......................................................... 11

17. Zámek Lnáře ....................................................................... 12

18. Zámek Blatná ...................................................................... 12

19. Státní zámek Dačice ............................................................ 13

20. Městská knihovna a hrad Soběslav .................................... 13

21. Strakonický hrad ................................................................. 14

22. Husitské muzeum Tábor ..................................................... 14

23. Státní hrad Landštejn ......................................................... 15

24. Státní hrad Nové Hrady ...................................................... 15

25. Hrad Zvíkov ......................................................................... 16

26. Klášter Borovany ................................................................. 16

27. Kláštery v Českém Krumlově .............................................. 17

28. Cisterciácké opatství Vyšší Brod ......................................... 17

29. Minoritský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele  
 v Jindřichově Hradci ........................................................... 18

30. Muzeum fotografií a moderních obrazových  
 médií Jindřichův Hradec .................................................... 18

31. Milevský klášter bratří premonstrátů ................................. 19

32. Poutní kostel Klokoty.......................................................... 19

VYSOČINA

33. Historické město Telč ......................................................... 20

34. Zámek ve Žďáru nad Sázavou ............................................ 20

35. Zámek Kamenice nad Lipou ............................................... 21

36. Hrad Roštejn........................................................................ 21

WALDVIERTEL

37. Vodní hrad Heidenreichstein .............................................. 22

38. Město hradeb Eggenburg ................................................... 22

39. Klášter Zwettl ...................................................................... 23

40. Zámek Weitra ...................................................................... 23

3



4

PAMÁTKY ŽIJÍ

Historie města sahá až do poloviny 13. století, kdy vzniklo jako 
osada u rýžovišť zlatého písku na levém břehu Otavy. Odtud 
také pochází jeho jméno.  Za největší atraktivitu města lze 

považovat Kamenný most přes řeku Otavu, který je nejstarším docho-
vaným mostem v České republice. V roce 2017 byla dokončena náročná 
rekonstrukce obvodové části historického jádra města, která zahrnuje 
promenádu kolem řeky Otavy, zbytek gotického parkánu, nejstarší 
městskou část Bakaláře a několik úseků zachovaných hradeb, jejichž 
převážná část byla během průmyslové revoluce zbořena.

1

HISTORICKÉ MĚSTO 
PÍSEK

KONTAKT:
Turistické informační centrum Písek

Velké náměstí 113/1

397 01 Písek 1

+420 387 999 999

www.pisek.eu

V Písku se nachází také nejstarší veřejná vodní elektrárna v Čechách 
- Křižíkova elektrárna, která byla přestavěna z vodního mlýnu roku 
1887 a ve stejném roce začala dodávat elektrickou energii pro veřejné 
osvětlení celého města. Dodnes je plně funkční a zároveň slouží veřej-
nosti jako technické muzeum.

ZAJÍMAVOST:

MĚSTO NOVÉ HRADY

Město se nachází přímo na česko-rakouském pomezí. Zprvu 
sloužilo jako strážní bod při vstupu do Českého království, 
později tu vzniklo důležité panské sídlo patřící rodu Vítkovců. 

Na počátku 17. století získal město a Novohradské panství francouzský 
rod Buquoyů. Město Nové Hrady nabízí k navštívení spoustu kulturních 
akcí a aktivit - hrad i zámek, kostel sv. Petra a Pavla, Klášter Božího 
Milosrdenství, hrobku Buquoyů, buquoyskou rezidenci přebudovanou 
na wellness hotel, kovárnu, galerii Koželužnu, radnici, Novohradské 
muzeum, Skanzen Železné opony a spoustu dalších zajímavostí. Histo-
rické jádro je městskou památkovou zónou.
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KONTAKT:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady

náměstí Republiky 46

373 33 Nové Hrady

+420 386 362 195

www.kicnovehrady.cz

Nedaleko Nových Hradů se nachází romantický krajinný park  
a národní přírodní památka v údolí říčky Stropnice – Terčino údolí. 

ZAJÍMAVOST:
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KONTAKT:

Slavonicím se přezdívá „renesanční perla“ jihozápadní Moravy, a 
to nejen díky renesančnímu slohu dochovanému v historickém 
jádru města. Město vyrostlo ze strážní osady na cestě z Prahy do 

Vídně. V 16. století zažívalo město největší rozmach, z těchto dob se 
zachovala řada honosných domů s gotickým jádrem a renesanční úpra-
vou s bohatě zdobenými štíty a průčelími, situovaných na dvou na sebe 
navazujících náměstích. Po obvodu historického jádra se zachovala 
část hradeb, bašty a dvě městské brány. Městská věž, která sloužila jako 
pozorovatelna, je dnes přístupná veřejnosti.

Město Bechyně, které se impozantně tyčí na vysoké skále nad řekou 
Lužnicí a říčkou Smutná, patří k nejstarším sídlům v jižních Čechách.  
Na jeho tváři se podepsali pražští biskupové, čeští králové i slavné české 
rody Šternberků a Rožmberků. Nejstarší památkou lázeňského městeč-
ka je rozsáhlý areál zámku, který vznikl z původního hradu postaveného 
králem Přemyslem Otakarem II. Nynější renesanční podobu mu vtiskl 
poslední Rožmberk Petr Vok, který zde slavil slavnou svatbu s Kateřinou 
z Ludanic.

Celou sbírkou architektonických skvostů je bechyňské náměstí. Přehlíd-
ce měšťanských domů včetně toho „U Bílého zvonu“ dominuje kostel sv. 
Matěje. Naleznete zde i Městské muzeum ověnčené v roce 2014 zvláštní 
cenou Gloria Musealis za stálou expozici. 

V těsném sousedství náměstí čekají další perly – františkánský klášter 
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který má nejrozsáhlejší soubor 
sklípkových kleneb v Čechách, kostel sv. Michala, židovský hřbitov a 
bývalá židovská synagoga - dnes Muzeum turistiky. Neopomenutelnou 
dominantou města je železobetonový most přes řeku Lužnici z roku 
1928 zvaný „Bechyňská duha“, ve své době nejvyšší v ČSR. Jeho unikát-
nost umocňuje i souběžné vedení silniční a železniční dopravy. Vede po 
něm nejstarší elektrifikovaná trať na území Rakouska – Uherska z Tábora 
do Bechyně navržená Františkem Křižíkem. V turistické sezoně bývají 
pořádány nostalgické jízdy historickými vozy.

Turistické informační centrum Slavonice

náměstí Míru 476

378 81 Slavonice

+420 384 493 320

www.slavonice.cz
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MĚSTO SLAVONICE

MĚSTO BECHYNĚ

KONTAKT:

Městské informační centrum

Náměstí T. G. Masaryka 140

391 65 Bechyně

+420 778 545 509

www.kulturnidum.cz

Díky zachování jedinečného téměř kompletního souboru renesanč-
ních domů požádalo město o nominaci na prestižní seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO.

Po stopách původních městských hradeb se můžete vydat Naučnou 
stezkou podél historického opevnění města s dvaceti zastaveními.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:

5



6

PAMÁTKY ŽIJÍ

Historie Vodňan sahá až do druhé poloviny 13. století. Město bylo 
během 14. století opevněno kamennými hradbami. Stavba trva-
la dlouhou dobu a významné stavební proměny proběhly i v 15. 

a v první polovině 16. století. Do vnitřního města se původně vstupova-
lo třemi branami – Bavorovskou, Píseckou a Týnskou (Budějovickou). 
Ve druhé polovině 17. století byla vybudována čtvrtá tzv. Nová brána. 
Všechny brány byly zbořeny již před rokem 1840 z důvodu lepšího 
přístupu do města.

Původní opevnění se skládalo z prosté hradební zdi, parkánu, příkopu 
a valu. Ve 14. století byly v hradbách vystavěny obranné hranolové věže 
zvané bašty. Do dnešní doby se téměř v úplnosti zachovaly čtyři. Celý 
komplex je významnou historickou památkou středověkého stavitelství 
v jižních Čechách i v širším kontextu České republiky.
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MĚSTO VODŇANY

KONTAKT:
Infocentrum Vodňany

náměstí Svobody 18

389 01 Vodňany

+420 383 384 934

www.infocentrumvodnany.cz

Významnou památkou ve Vodňanech je děkanský kostel Narození 
Panny Marie v písemnostech zmiňovaný již od roku 1317. Současnou 
gotickou podobu získal mezi lety 1894 – 1897 podle projektu Josefa 
Mockera. Interiéry a renesanční štíty jsou zdobeny podle návrhů Miko-
láše Alše. Vodňany jsou městem s rybářskou tradicí, a tak rozhodně 
doporučujeme návštěvu Rybářského muzea, které je umístěno v 
budově proslulé rybářské školy.

ZAJÍMAVOST:

HISTORICKÉ MĚSTO 
NOVÁ BYSTŘICE

První zmínka o Nové Bystřici pochází z roku 1175. Historické jádro 
města je městskou památkovou zónou, kde můžeme najít kostel 
sv. Kateřiny, kostel sv. Petra a Pavla, Morový sloup nebo také 

zámek, jehož klasicistní průčelí bystřického svítí přímo na hlavním 
náměstí města, za ním se rozprostírá zámecký areál s dalšími dvěma 
budovami a čtyřmi nádvořími. Poprvé byl Bystřický hrad připomínán 
podobně jako město Bystřice v listině z roku 1341, avšak jeho výstavba 
je předpokládaná již ve 13. století. Původní hrad měl strážní věž a nej-
spíš býval ze všech čtyř stran obehnán hlubokým příkopem, padacím 
mostem a valy či hradbami. Později byl hrad přestavěn na zámek, který 
byl po požáru v 17. století renesančně přestavěn a ve 2. pol. 17. století 
byl zámek upraven i barokně do podoby, jak jej známe dnes.

Další zajímavou kulturní památkou v okolí je raně barokní poutní kostel 
Nejsvětější Trojice v klášteře. Nová Bystřice je také konečnou stanicí 
úzkorozchodné železnice z Jindřichova Hradce, otevřené v roce 1897.6

KONTAKT:
Turistické informační středisko

Mírové náměstí 54

378 33 Nová Bystřice

+420 384 386 909

www.novabystrice.cz, www.zameknovabystrice.cz

V Nové Bystřici můžete navštívit několik muzeí, například Muzeum 
veteránů, které je prvním a největším muzeem amerických předvá-
lečných automobilů v Čechách, dále Regionální úzkokolejné muzeum 
Nová Bystřice. 

ZAJÍMAVOST:

6



JIHOČESKÝ KRAJ

KONTAKT:

Prachatické muzeum bylo založeno roku 1904 z iniciativy muzej-
ního spolku a dříve bylo umístěno v přízemí budovy městské 
radnice. Teprve roku 1946 získalo městské muzeum pro své 

potřeby dům Žďárských na Velkém náměstí známý i pod názvem Sittrův 
dům. Jde o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem. Díky bohaté 
malířské výzdobě patří k nejkrásnějším domům v Prachaticích. Jejím 
autorem je prachatický rodák, malíř Šebestián Hájek. Velmi zajímavá je 
tématika manýristických maleb na fasádě. 

Muzeum nabízí řadu stálých expozic, ke kterým patří: Pohled do historie 
města, Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna, Zlatá stezka 
- cesta bílého zlata, Renesance – zlatý věk města a Muzeum za císaře 
pána.

Pozdně gotická tvrz byla na Žumberku vystavěna koncem 15. 
století. Dalšími stavebními úpravami na přelomu 16. - 17. století 
získala vzhled renesančního zámečku. Od 17. století, kdy přestala 

tvrz využívat šlechta, však celý komplex chátral a rozsáhlé rekonstrukce 
se dočkal až v roce 1969. V 90. letech 20. století postupně došlo k rekon-
strukci všech pěti dochovaných původních bašt i k znovuobnovení vodní 
nádrže v údolí pod tvrzí. Nyní tvrz nabízí pod záštitou Jihočeského mu-
zea svým návštěvníkům stálou expozici lidového malovaného nábytku. 

Prachatické muzeum

Velké náměstí 13

383 01 Prachatice

+420 388 311 419

www.prachatickemuzeum.cz
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PRACHATICKÉ MUZEUM

TVRZ ŽUMBERK  
U NOVÝCH HRADŮ

KONTAKT:

Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Žumberk 10

374 01 Žár

+420 391 001 518

www.muzeumcb.cz 

Přes Prachatice vedla Zlatá stezka - významná středověká obchodní 
cesta zajišťující transport soli z rakouských solných dolů, která spojo-
vala české země s německým Podunajím a se zeměmi na jih od něj. 
Název "zlatá" ji provází od počátku 16. století, před tím se nazývala 
"pasovská", "prachatická" nebo "solní".

Jedná se o unikátně dochované opevnění historického jádra vesnice  
s pěti doposud stojícími baštami.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:
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Původní gotická tvrz byla postavena v rovinaté, ovšem nesnadno 
přístupné krajině. První písemná zmínka o tvrzi se dochovala  
z roku 1353, tehdy náležela Vladykům z Rudolce a postavena byla 

cíleně při obchodní trase Praha – Vídeň. Majitelé tvrze, statků i přilehlé-
ho okolí se hojně střídali, ale teprve až hraběnka Tokelliová nechala  
v 17. století přestavět tvrz na renesanční zámek. Současně dostávala 
svoji podobu i zahrada se skleníky, kde se údajně vypěstoval první 
ananas na našem kontinentě. Na konci 17. století byl za Trautsonů 
zámek upraven barokně. Finální a současnou podobu však dostal až  
po rozsáhlém požáru v roce 1860.  V průběhu 20. století byl zámek  
mnohokrát vykraden, roku 1948 znárodněn a roku 1963 zapsán  
na seznam státních kulturních památek. Nyní prochází celkovou  
rekonstrukcí zámek i přilehlé hospodářské budovy.
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ZÁMEK ČESKÝ RUDOLEC

KONTAKT:
Zámek Český Rudolec

Český Rudolec 1

378 83 Český Rudolec

+420 384 320 320

www.zamek-ceskyrudolec.cz

Již od roku 1539 se v Českém Rudolci vaří pivo. Tato tradice se docho-
vala do dnešních dní a ochutnat tak můžete druhy Vladyka, Grasel, 
Černá růže a další pivo z České Kanady.

ZAJÍMAVOST:

ZÁMEK MITROWICZ

Původní tvrz z roku 1565 byla v letech 1737-1741 přestavěna  
pod vedením hraběte Františka Wratislava z Mitrowicz. Došlo  
k rozšíření obytné části, čímž vznikla dnešní barokní podoba 

zámku. Zámek prošel náročnou a citlivou rekonstrukcí, v zámeckém 
parku bylo vysázeno 8 500 sazenic květin a 50 stromů. Areál nabízí 
kostýmované prohlídky zámku, tematické akce, park, bylinkovou  
zahrádku, výlety lodí, stylové občerstvení i možnost ubytování  
či svateb.
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KONTAKT:
Zámek Mitrowicz

Koloděje nad Lužnicí 1

Týn nad Vltavou 375 01

+420 728 353 133 

www.zamekmitrowicz.cz 

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

ZAJÍMAVOST:
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KONTAKT:

Již v roce 1880 vznikla myšlenka na založení městského muzea, 
ovšem týnští se dočkali oficiálně zřízeného muzea v budově býva-
lého arcibiskupského zámku až v srpnu roku 1930. V současnosti, 

kdy roku 2015 prošlo muzeum kompletní rekonstrukcí, zde můžeme na-
lézt zajímavé interaktivní expozice. Třeba expozici jihočeských vltavínů, 
která díky své početné sbírce čítající přes 1 000 kusů, patří k největším 
sbírkám v České republice. V expozici se můžeme dozvědět informace  
o vzniku vltavínů, výzkumu, nalezištích, vlastnostech i formách vltavínů. 
Dalšími expozicemi v muzeu jsou: prehistorie, selská světnice i stodola, 
voroplavba, expozice 19. - 20. století, pamětní síň režiséra Alfréda Rado-
ka, podoba historické školní třídy nebo také svět loutek.

Barokní zámek Měšice je dominantou stejnojmenné městské části 
Tábora, na jejímž místě stála původní vesnice založená roku 1296 
Zdislavem z Měšic.

Původní renesanční tvrz postavili v polovině 16. století potomci Prokopa 
Holého. Během následujících desetiletí vystřídala řadu majitelů, po 
polovině 17. století byla rozšířena do podoby trojkřídlého zámku. Roku 
1840 byl přestavěn v rustikálních klasicistních formách. Po II. světové 
válce byl silně zdevastovaný objekt využívaný jako zemědělské skladi-
ště. Od roku 1997 je zámek znovu v majetku rodu Berwid-Buquoy, kteří 
jej rekonstruují a spravují.

Městské muzeum

náměstí Míru 1

375 01 Týn nad Vltavou

+420 385 772 303 

www.kulturatyn.cz

11
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MĚSTSKÉ MUZEUM 
TÝN NAD VLTAVOU

BAROKNÍ ZÁMEK 
MĚŠICE

KONTAKT:

Barokní zámek Měšice

Chynovská 1

Tábor-Měšice 391 56

+420 381 256 049

www.zamekmesice.beepworld.de

V Týně nad Vltavou se nacházejí středověké podzemní chodby, které se 
linou od městského zámečku, přes nádvoří až pod náměstí. Chodby jsou 
velmi úzké a nepříliš vysoké, místy pouze 120 centimetrů. Původně měly 
sloužit k zadržování pitné vody, pravděpodobně tudy ale vedly únikové 
chodby z města nebo byly využitelné v případě nebezpečí.

Již v roce 1792 opatřil Jan Hannygar z Eberka zámek originálními 
zalévacími toaletami, které fungují dodnes.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:
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PAMÁTKY ŽIJÍ

Novogotický zámek s cimbuřím je patrová čtyřkřídlá stavba se 
vstupní věží a malým nádvořím, kterou obklopuje park s exotic-
kými dřevinami. První zmínky o tvrzi pocházejí z roku 1274. Za 

Říčanů a Hodějovských z Hodějova byla v 17. století budova přestavěna 
na pozdně renesanční zámek. V letech 1854–1860 došlo k další přestav-
bě a to do novogotického stylu. Autorem byl architekt Josef Niklas.

V roce 1948 byl zámek znárodněn. Za období Československé sociali-
stické republiky bylo na zámku umístěno mnoho institucí - mateřská 
školka, zemědělské učiliště, ubytovna pro vietnamské studenty, knihov-
na a nakonec dívčí internát zemědělského učiliště.

V roce 1992 byl zámek restituován a v roce 1998 ho získávají manželé 
Battagliovi, kteří ho postupně začali opravovat. V opravených prosto-
rách je uchováno pár unikátů, jako např. v kuchyni kobercová dlažba s 
námětem řeckého meandru. 

Majitelé zde pořádají koncerty, besídky, soutěže, výstavy, vítání občán-
ků i svatby.

13

ZÁMEK DUB

KONTAKT:
Zámek Dub

384 25 Dub u Prachatic

+420 603 750 056

www.zamekdub.webnode.cz

V zámeckém hudebním sále můžete vidět jeden z klavírů, kterých bylo 
vyrobeno na celém světě pouze osm kusů. 

ZAJÍMAVOST:

ZÁMEK BECHYNĚ

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí 
na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná 
a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů "pustou horu 

Bechyni" získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a vybudoval 
zde kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského v předhradí bylo za-
loženo město, které bylo roku 1323 obehnané hradbami. K mohutnému 
opevnění hradu došlo v 15. století. 

Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Nynější 
majitel zámku od roku 1994 neustále provádí rozsáhlé, nákladné opravy 
a restaurátorské práce v celém zámeckém areálu. V roce 1998 byl popr-
vé v historii zámek zpřístupněn veřejnosti. 

14

KONTAKT:
Zámek Bechyně

Zámek 1

391 65 Bechyně

+420 602 843 442

www.zamek-bechyne.cz 

Na bechyňském panství se v průběhu staletí vystřídala řada šlechtic-
kých rodů, mezi nimi například nepříliš známý rod Paarů, jež pocházel 
z Lombardie. Tato rodina se ale velmi výrazně podílela na organizaci 
rakouského poštovnictví na našem území v 17.-19. století.

ZAJÍMAVOST:
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JIHOČESKÝ KRAJ

KONTAKT:

Vysoký Hrádek je renesanční zámek stojící v těsné blízkosti  
Jaderné elektrárny Temelín. První písemná zmínka pochází 
z roku 1367, kdy po smrti Alberta z Březí a vymření zdejšího 

vladyckého rodu obec získali páni z Býšova. Albert pravděpodobně již 
v té době sídlil na tvrzi, která stála v místech dnešního zámku. V roce 
1805 za tehdejšího majitele Václava Malovce se tvrz proměnila v zámek, 
ke kterému přiléhá také park se dvěma rybníky. Ve druhé polovině 20. 
století byl však zámeček využíván zemědělským družstvem a postupně 
chátral. Od roku 1997 v zámku sídlí informační centrum jaderné elek-
trárny Temelín.

Tvrz je původně gotická stavba rodu Koců z Dobrše. Zničena byla 
roku 1421, znovu pak byla postavena roku 1561 a rozšířena byla 
na konci 17. století. Trojkřídlá stavba s torzem hranolovité věže 

na boční straně je uzavřena jižním směrem ohradní zdí někdejší zahrady. 

K věži byla v roku 1707 přistavěna severním směrem ranně barokní ob-
délníková zámecká budova. Zbytky ohradních zdí lemují rozsáhlé rene-
sanční zahrady, vstupní brána do zámeckého areálu byla do renesanční 
podoby upravena roku 1596, opravena a restaurována byla roku 1996. 
Od roku 1997 probíhá postupná oprava a přeměna zámeckého křídla na 
kulturně společenské centrum regionu šumavského Podlesí. 

Infocentrum

Jaderná elektrárna Temelín

373 05 Temelín – elektrárna

+420 381 102 639

www.cez.cz 

15
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ZÁMEČEK  
VYSOKÝ HRÁDEK 

TVRZ A ZÁMEK  
V DOBRŠI

KONTAKT:

Tvrz a zámek Dobrš

384 73 Stachy

+420 777 641 164

www.dobrs.cz, www.galerie-coco.cz

V historických interiérech se otevírá atraktivní putování za elektřinou 
z jádra. V první části expozice se můžete seznámit s tím, jak je vlastní 
téma jaderné energetiky spojeno s příbuznými obory a druhá část 
expozice je věnována temelínské elektrárně, jejímu okolí, funkčnímu 
uspořádání, nejdůležitějším zařízením a tématům vztahujícím se  
k provozu elektrárny.

Pod zříceninami tvrze existuje rozsáhlá síť podzemních chodeb,  
které jsou z větší části zavaleny. Chodby bohužel nejsou veřejnosti 
přístupné.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:
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PAMÁTKY ŽIJÍ

Raně barokní čtyřkřídlý zámek dal v sousedství staršího goticko-
-renesančního šlechtického sídla vystavět po polovině 17. století 
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic. Do zámku se vstupuje po 

vrcholně barokním zděném mostě se šesti sochami světců. Interiéry 
jsou zdobeny malbami s mytologickými, krajinnými a žánrovými námě-
ty z období baroka a rokoka. Zvlášť hodnotný je velký sál v průčelí, kde 
malbu doplňuje bohatá štukatura, a zámecká kaple sv. Josefa zdobená 
výjevy ze života sv. Rodiny a Josefa Egyptského. Zámek obklopuje park, 
v jehož přední části se nachází kolekce jedenácti raně klasicistních soch 
antických bohů z dílny Ignáce Michaela Platzera, ve východním nároží 
pak turecký pavilon z první poloviny 19. století. 

17

ZÁMEK LNÁŘE

KONTAKT:
Zámek Lnáře

Lnáře 1

378 42 Lnáře

+420 604 401 432, +420 603 396 457

www.zameklnare.eu

V zámku se nachází nevšední expozice pro milovníky koček. Ojedinělé 
muzeum plné exponátů, které mapují soužití člověka a kočky od dob 
starého Egypta až po současnost.

ZAJÍMAVOST:

ZÁMEK BLATNÁ

První zmínka o někdejším hradu pochází z roku 1235. Už dříve 
však stávala na kamenném ostrůvku uprostřed bažin dřevěná 
tvrz později přestavěná na hrad. Nejslavnější období zámku 

je svázáno s rodem Lvů z Rožmitálu. Jaroslav Lev z Rožmitálu se stal 
švagrem krále Jiřího z Poděbrad. Jaroslav Lev začal Blatnou velkoryse 
přestavovat a v jeho práci pokračoval i jeho syn Zdeněk Lev. Povolal 
na Blatnou významného architekta Benedikta Rejta, jehož dílem je 
goticko-renesanční palác s trojbokými arkýři. Od roku 1798 patří Blatná 
Hildprandtům z Ottenhausenu, za jejichž působení byl původní hrad na 
přelomu 18. a 19. století změněn na zámek. Hildtprandtům, kteří byli ze 
zámku v padesátých letech násilně vyhnáni, byla Blatná vrácena v roce 
1990.

Zámku v Blatné dominuje především bílá věž, která se již z dálky odráží 
ve vodní hladině. Prohlídky zámku zahrnují návštěvy např. orientálního, 
barokního a empirového salonku, loveckého salonu a rodinné galerie, 
rozšířená prohlídka pak zahrnuje "Zelenou světnici" s nástěnnými 
malbami z konce 15. stol. Zámecké interiéry jsou zařízeny především 
rodovými sbírkami Hildprandtů.

Přístupný je také anglický park kolem zámku o rozloze 42 ha, vznikl z 
původní obory v 1. polovině 19. stol. V parku pokračuje tradiční chov 
daňka skvrnitého a lze v něm nalézt také cizokrajné dřeviny. Při levém 
okraji centrální louky se nachází původně barokní, dnes empírový 
zahradní domek z roku 1767.

18

KONTAKT:
Zámek Blatná
Na Příkopech 320
38801 Blatná
+420 383 422 934
www.zamek-blatna.cz

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

ZAJÍMAVOST:
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JIHOČESKÝ KRAJ

KONTAKT:

Původní renesanční zámek, postavený na konci 16. století pro rod 
Krajířů z Krajku, získal svou dnešní podobu během přestavby  
ve 30. letech 19. století. Prohlídková trasa zámku nabízí 21 míst-

ností zaměřených na život posledních generací rodiny Dalbergů, která 
zámek obývala až do roku 1940. V roce 2012 byla dokončena náročná 
obnova soukromých i společenských pokojů prvního patra, v nichž se 
nacházejí společenské sály, knihovna a soukromé pokoje zařízené do 
podoby, jakou měly na počátku 20. století. Patrová secesní knihovna  
se 17 tisíci svazky patří mezi nejzajímavější zámecké knihovní sály v Če-
chách. K zámecké budově přiléhá přírodně krajinářský park s členitým 
terénem a rybníkem, umožňující celodenní rekreaci i rodinám s dětmi. 

Městská knihovna v Soběslavi je veřejnou univerzální knihovnou, 
která od roku 2010 sídlí v nově zrekonstruovaném severním 
křídle městského gotického hradu ze 14. století - jedné z nejvý-

znamnějších památek v Soběslavi. Unikátní stavba využívá historický 
objekt, v němž byl kupříkladu v roce 1394 vězněn král Václav IV.

Hrad byl vystavěn ve 14. století jako součást městského opevnění a 
patřil k významným sídlům rodu Rožmberků. Lišil se podstatně od 
obranných hradů, byl totiž hlavně sídlem purkrabího, který spravoval 
rozlehlou rožmberskou državu. Původně byl obehnán hradbami.

Státní zámek Dačice

Havlíčkovo náměstí 85

380 01 Dačice

+420 384 420 246

www.zamek-dacice.eu

19
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STÁTNÍ ZÁMEK DAČICE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
A HRAD SOBĚSLAV

KONTAKT:

Městská knihovna

Horní příkopy 76

392 01 Soběslav

+420 381 524 187

www.knihovnasobeslav.cz 

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

Městská knihovna Soběslav získala v ocenění - cenu GRAND PRIX 2011 
- Národní cenu za architekturu v kategorii Rekonstrukce.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:
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Gotický hrad a barokní zámek s kostelem sv. Prokopa na soutoku 
zlatonosné Otavy a Volyňky je od roku 1995 národní kulturní 
památkou. Hrad vznikl pravděpodobně mezi léty 1220–1235 za 

šlechtického rodu Bavorů. Zveleben a rozšířen byl převážně v době, kdy 
hrad přešel do rukou Řádu sv. Jana Jeruzalémského a Strakonice se 
staly velkopřevorským sídlem.

 Zajímavou minulostí vás provede Muzeum středního Pootaví Strako-
nice, které sídlí přímo na strakonickém hradě. V jedenácti sálech je 
návštěvníkům představena historie regionu od pravěku, přes středověk 
až po druhou polovinu 20. století. Mezi nejoblíbenější expozice patří 
expozice o dudáctví s množstvím názorných ukázek nebo expozice ČZ, 
která je věnována Jihočeské zbrojovce. K vidění jsou nejen zbraně, ale  
i kola, motokola a motocykly.

Dále zde naleznete knihovnu, výstavní sály v bývalém panském pivova-
ru, základní uměleckou školu a nově také Městské informační centrum. 
Lákadlem je taktéž vyhlídková hradní věž Rumpál, kapitulní síň  
s ambitem a dochovanými nástěnnými malbami, zrekonstruovaná 
černá kuchyně nebo hradní safari.21

STRAKONICKÝ HRAD

KONTAKT:
Městské informační centrum Strakonice

Zámek 1

386 01 Strakonice

+420 380 422 744

www.hradstrakonice.cz, www.muzeum-st.cz

HUSITSKÉ MUZEUM 
TÁBOR

Husitské muzeum v Táboře se skládá z několika historických 
budov – Staré táborské radnice, Bechyňské brány a Památníku 
dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. 

Ve Staré táborské radnici najdete stálou expozici „Husité“, unikátní 
gotický sál a prohlédnout si budete moci i středověké podzemí. Pro-
hlídkový okruh, který vznikl propojením středověkých sklepů několika 
domů kolem náměstí v polovině 20. století, začíná přímo v radničním 
průjezdu. 

V Sezimově Ústí můžete navštívit Benešovu vilu, která uchovává expo-
zici s originálním filmovým programem věnovanou státnickému dílu a 
demokratickému odkazu druhého československého prezidenta.

Husitské muzeum Tábor má i několik poboček: V nově zrekonstruova-
ném objektu Smrčkova domu v Soběslavi najdete stálou expozici „Život 
na Blatech a Kozácku“ a stálou výstavu „Krajina Táborska ve výtvarném 
umění“. Rožmberský dům zve návštěvníky do dvou stálých expozic s 
názvem Příroda Táborska a Soběslav – město pětilisté růže. 

22

KONTAKT:
Husitské muzeum v Táboře

náměstí Mikuláše z Husi 44

390 01 Tábor

+420 381 252 242

www.husitskemuzeum.cz

Husitské muzeum v Táboře bylo několikrát oceněno v prestižní  
Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

ZAJÍMAVOST:

Gotická válcová věž zvaná Rumpál je 35 metrů vysoká, na vrchol  
vede 99 schodů a v dávné minulosti sloužila jako mučírna a vězení,  
do kterého spouštěli vězně zařízením zvaným rumpál.

ZAJÍMAVOST:
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KONTAKT:

Jedna z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě 
byla vybudována jako opěrný bod moravských Přemyslovců 
k ochraně zemské stezky do Vitorazska počátkem 12. století. 

Panství záhy získali páni z Landštejna, kteří z něj učinili své rodové sídlo. 
Stavební vývoj hradu se utvářel od nejstarších románských částí, přes 
postupné rozšiřování v gotice a renesanci za vlády Krajířů z Krajku, až 
jej v baroku završily dělostřelecké bašty. Sláva Landštejna pohasla roku 
1771, kdy po úderu blesku hrad vyhořel a postupně chátral. Dnešními 
romantickými ruinami se může návštěvník volně procházet, obdivovat 
ukázky rané hradní architektury a z vysoké obranné věže si vychutnávat 
krásy zvlněné krajiny České Kanady. 

Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým pří-
kopem byl založen rodem Vítkovců v druhé polovině 13. století. 
K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby, chránící 

obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla po zásahu bleskem 
mohutná hradní věž zničena výbuchem střelného prachu. Přispěním 
italského stavitele Antonia Canevalle byl hrad za posledního Rožmberka 
Petra Voka opraven. Roku 1620 získal Nové Hrady hrabě Karel Bonaven-
tura Buquoy, jehož rodu panství patřilo až do roku 1945. Po dostavbě 
klasicistního zámku v roce 1806 sloužil starý hrad pouze správě panství 
a postupně chátral. V 80. letech 20. století prošel rozsáhlou rekonstruk-
cí. V současnosti nabízí prohlídku buquoyských interiérů s množstvím 
rodových portrétů a upomínek na válečnou slávu rodu. Pod hradem 
se rozkládá přírodně krajinářský park Tereziino údolí s romantickými 
stavbami a umělým vodopádem.

Státní hrad Landštejn

Landštejn 2

378 81 Slavonice

+420 384 498 580

www.hrad-landstejn.eu
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STÁTNÍ HRAD LANDŠTEJN

STÁTNÍ HRAD  
NOVÉ HRADY

KONTAKT:

Státní Hrad Nové Hrady 

Komenského 33

373 33 Nové Hrady

+420 386 362 135

www.hrad-novehrady.eu

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

Pod zříceninami tvrze existuje rozsáhlá síť podzemních chodeb,  
které jsou z větší části zavaleny. Chodby bohužel nejsou veřejnosti 
přístupné.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:

15
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PAMÁTKY ŽIJÍ

Původně královský hrad, vypínající se nad hladinou Orlické  
přehrady, bývá často označován jako král českých hradů  
a právem se řadí mezi klenoty české raně gotické architektury. 

První písemná zmínka pochází z roku 1234, ale vystavěn byl s největší 
pravděpodobností o něco dříve. Čeští králové si jej vybírali jako místo 
odpočinku i ochrany českých korunovačních klenotů. Vnitřní královský 
palác s nezvyklým pětibokým nádvořím s arkádami v přízemí a patře  
a bohatou malířskou výzdobou královských pokojů i arkád byl obklo-
pen soustavou ochranných hradebních zdí a bran. Po vymření Přemys-
lovců byl hrad zastavován. Ocitl se v majetku mocného rodu Rožmber-
ků, ale nového rozkvětu dosáhl až za držení Švamberků, kdy byl znovu 
přestavěn a bohatě vymalován. Eggenbergové a později i Schwarzen-
bergové využívali hrad jen jako centrum správy panství. Hrad proto 
chátral a část se zřítila. Dnešní volná prohlídka umožňuje návštěvníkovi 
procházet sklepením i patrem královského paláce, obdivovat pozdně 
gotickou malovanou kapli s oltářem Mistra Zvíkovského oplakávání  
a z věže obdivovat soutok Vltavy a Otavy pod hradem.

25

HRAD ZVÍKOV

KONTAKT:
Státní hrad Zvíkov

397 01 Písek

+420 382 285 676

www.hrad-zvikov.eu

KLÁŠTER BOROVANY

Augustiniánský klášter byl založen v roce 1455 Petrem z Lindy.  
V roce 1729 byla na severní straně kostela přestavěna věž, která 
dnes tvoří charakteristickou dominantu města.  V 18. století za 

probošta Augustina Dubenského byla postavena klášterní prelatura  
nazývaná též „zámek“. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785 kou-
pili klášterní majetek Schwarzenbergové, proto je jejich rodový znak 
nad vjezdem do zámku. Ti však v roce 1939 prodali zámek městu, které 
zde zřídilo školu.    

Zámek, jenž je veřejnosti přístupný od generální rekonstrukce roku 
2010, nabízí dva prohlídkové okruhy.

26

KONTAKT:
Klášter Borovany

Žižkovo náměstí 1

373 12 Borovany

+420 387 001 356

 www.borovansko.cz 

V křížové chodbě kláštera se dnes nachází lapidárium barokních soch 
včetně originálu Mariánského sloupu z Českých Budějovic a v patře je 
instalováno klášterní muzeum.

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

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:
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JIHOČESKÝ KRAJ

KONTAKT:

Minoritský klášter a klášter klarisek s kostelem Božího Těla  
v Českém Krumlově 

Kláštery byly založeny přibližně v polovině 14. století, konkrétně 
Kateřinou z Rožmberka. V novodobé historii kláštery sloužily růz-
ným účelům, např. jako vojenská škola, či bydlení pro úředníky 

panského dvora. Později zde byla skladiště i sociální byty. Po rozsáhlé 
rekonstrukci sem byly umístěny stálé expozice Život a umění v krumlov-
ských klášterech a interaktivní expozice Lidských dovedností. Jsou zde i 
řeme¬slné dílny, které seznámí děti každého věku s taji dobových umění 
a řemesel.

Cisterciácké opatství Vyšší Brod Naší milé Paní představuje  
v současnosti jediný živoucí mužský klášter cisterciáckého řádu  
v Česku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních pamá-

tek jižních Čech. Opatství je pokladnicí mnoha cenností. Jednou z nich 
je jeden z nejpřednějších skvostů zlatnického umění - 70 cm vysoký 
Závišův kříž z ryzího zlata posázený drahokamy a perlami té nejvyšší 
kvality. Závišův kříž patří ke třem nejcennějším klenotům v České 
republice. 

Minoritský klášter a klášter klarisek s kostelem Božího Těla  
v Českém Krumlově

Latrán 50

381 01 Český Krumlov

+420 380 722 001

www.ckrumlov.info
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KLÁŠTERY  
V ČESKÉM KRUMLOVĚ

CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ 
VYŠŠÍ BROD

KONTAKT:

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Klášter 137

382 73 Vyšší Brod

+420 380 74 66 74

www.klastervyssibrod.cz

V rámci expozice Život a umění v krumlovských klášterech se seznámíte 
s historií a unikátními památkami středověkého umění a architektury

Pod kněžištěm klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie se nachá-
zí hlavní hrobka rodu Rožmberků. 

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:
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PAMÁTKY ŽIJÍ

Minoritský klášter se nachází při severní straně kostela. Jeho 
nejhodnotnější částí je východní strana křížové chodby a tzv. 
Soukenická kaple. Stavební úpravy ostatních částí ambitu 

probíhaly do konce 15. století, z této doby pocházejí nejstarší nástěnné 
malby. Od 2. poloviny 16. století sloužila budova kláštera jako špitál. 
Dnes se zde nachází Muzeum jindřichohradecka se stálou expozicí Cír-
kevní umění v kapli Nanebevzetí Panny Marie, v jejíž sakristii je vystaven 
"Strom života" z paulánského kostela v Klášteře u Landštejna.

Minoritský klášter
Štítného 124/I
 377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 660
www.mjh.cz

29

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
S KOSTELEM SV. JANA 
KŘTITELE V JINDŘICHOVĚ 
HRADCI

KONTAKT:
Muzeum Jindřichohradecka spravuje také jezuitský seminář na 
Balbínově náměstí, kde se nachází většina stálých expozic včetně 
proslulých Krýzových jesliček. Největší lidový mechanický betlém na 
světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů a patří k nejnavště-
vovanějším expozicím muzea. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí  
a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. 

ZAJÍMAVOST:

MUZEUM FOTOGRAFIÍ  
A MODERNÍCH OBRAZO-
VÝCH MÉDIÍ JINDŘICHŮV 
HRADEC

Muzeum sídlí v historickém centru města v bezprostřední 
blízkosti 15. poledníku, v kompletně zrenovované renesanční 
jezuitské koleji z konce 16. století. K pozoruhodnostem této 

kulturní památky se řadí vzácné nástropní a nástěnné malby mimo-
řádné umělecké kvality. Ve výstavním programu jsou ke zhlédnutí díla 
českých, ale též zahraničních fotografů, významných osobností dějin 
především české fotografie a význačných současných tvůrců, fotografů 
profesionálních i amatérských.

30

KONTAKT:
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s.

Kostelní 20/I – Jezuitská kolej

377 01 Jindřichův Hradec

+420 384 362 459

www.mfmom.cz 

V třídách jezuitského gymnázia studoval například budoucí básník a 
hudební skladatel Adam Václav Michna z Otradovic a na převýchovu 
sem byl na konci 17. století poslán František II. Rákóczi, syn vůdce 
odbojné uherské šlechty.

ZAJÍMAVOST:
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JIHOČESKÝ KRAJ

KONTAKT:

Stavba byla založena kolem roku 1700 v místě bývalého gotického 
kostelíka z počátku 13. století a za přispění bohatých mecenášů 
z významných šlechtických rodů i z řad táborských obchodníků 

budována bezmála třicet let. Samotný kostel, jehož projekt si vzal za 
vzor patrně dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana 
Blažeje Santini-Aichla, se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně 
ke kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až vznikl neobyčejně působivý 
stavení soubor s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého kříže. 

Krásu umělecky vysoce hodnotné barokní stavby podtrhuje její sepětí 
s okolní přírodou. Jedna z nejcennějších kulturních památek v regionu 
tak právem nese srovnání s největšími skvosty architektury evropského 
baroka. Klokoty tak představují cíl oblíbených vycházek. Z Kotnova přes 
Holečkovy sady, pojmenované na počest významného spisovatele a 
překladatele Josefa Holečka (1853-1929), který v Táboře studoval, sem 
vede křížová cesta. Poutní kostel stále slouží i původnímu účelu, neboť 
vždy na konci léta se zde konají bohoslužby za účasti velkého počtu 
návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.32

POUTNÍ KOSTEL KLOKOTY

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty

Staroklokotská 1

390 03 Tábor

+420 381 232 584

www.klokoty.cz

O názvu kostela Klokoty jsou vedeny dvě legendy. První z nich říká, 
že název dostal kostel po keři Klokočí, ze kterého měly naše babičky 
spleteny růžence a který rostl právě na místě, kde Klokoty stojí. Druhá 
a pravděpodobnější je legenda, že jméno Klokoty dostal kostel od 
klokotajícího pramene Dobré vody. 

ZAJÍMAVOST:

Premonstrátský klášter v Milevsku byl založen roku 1187 velmožem 
Jiřím z Milevska a je nejstarším klášterem na jihu Čech.  Rozkvět 
tohoto významného duchovního místa ukončil až husitský vpád 

roku 1420, kdy byl klášter vypálen. V 17. a počátkem 18. století byl kláš-
ter barokně upravován, za Josefínských reforem roku 1785 však došlo  
k jeho zrušení. Dnes je Milevský klášter opět fungujícím a živým kláš-
terem a bazilika Navštívení Panny Marie i přes veškeré přestavby patří 
mezi největší a nejvýznamnější románské baziliky na našem území.  
V roce 2008 byl Milevský klášter zapsán do seznamu národních kultur-
ních památek.

Milevský klášter bratří premonstrátů

U Bažantnice 556

399 01 Milevsko

+420 736 209 344

www.klastermilevsko.cz

31

MILEVSKÝ KLÁŠTER  
BRATŘÍ PREMONSTRÁTŮ

KONTAKT:
Při archeologickém výzkumu baziliky byl objeven soubor pozdně 
románských a raně gotických dlaždic, které jsou ukázkou velkého 
uměleckého nadání milevských premonstrátských bratří. Na dlaždicích 
můžeme vidět ztvárnění zvířecích či rostlinných motivů. Nechybí do-
konce ani zvířata jako velbloud či slon, která u nás byla v té době téměř 
neznámá. 

ZAJÍMAVOST: 
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PAMÁTKY ŽIJÍ

Malebné městečko Telč ležící uprostřed Českomoravské vrchovi-
ny, 30 km od rakouských hranic v polovině cesty mezi Prahou 
a Vídní, láká návštěvníky do již zapomenutých časů. Historické 

jádro města s měšťanskými domy a branami si udrželo po celá staletí 
svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce.  Datum založení města 
je neznámé, nejstarší dochovaná zmínka o Telči pochází z období let 
1333–1335. Největšího rozmachu doznalo město právě za panování 
Zachariáše z Hradce v 2. polovině 16. století.

33

HISTORICKÉ MĚSTO TELČ

KONTAKT:
Město Telč

Nám. Zachariáše z Hradce 10

588 56 Telč

+420 567 112 405

www.telc.eu

ZÁMEK VE ŽĎÁRU  
NAD SÁZAVOU

Historické centrum města Žďár nad Sázavou se nachází v dneš-
ním areálu zámku, v místech bývalého cisterciáckého kláštera. 
Klášter dosáhl největšího rozkvětu a rozmachu v první polovině 

18. století za správy opata Václava Vejmluvy, kdy také došlo k rozsáhlé 
barokní přestavbě. Přestavbu realizoval geniální architekt J. B. Santini. 
Areál zámku je postupně obnovován. Jedná se o živé a kreativní místo, 
které nabízí návštěvníkům celodenní zážitek – komentovanou prohlíd-
ku “Po stopách Santiniho”, stálou expozici “Umění baroka” ze sbírek 
Národní galerie v Praze, naučné stezky kolem zámeckých rybníků, 
kavárnu, obchod s dárkovým zbožím či dětský koutek.

34

KONTAKT:
Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek 8/8

591 02 Žďár nad Sázavou 

+42 0 728 453 064

www.zamekzdar.cz

V areálu zámku sídlí mimo jiné i Muzeum nové generace, unikátní 
zážitková expozice s interaktivními prvky. Přízemí expozice je věnova-
né cisterciáckému řádu a temnému středověku, první patro umožní 
pohled do krásného a barevného světa baroka.

Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO  
bylo historické centrum města, kterému dominuje renesanční zámek 
a náměstí, zapsáno roku 1992.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:
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KRAJ VYSOČINA

 Na začátku letních prázdnin 2018 na hradě otevřeli úplně novou 
interaktivní expozici určenou především rodinám s dětmi. Návštěvníci 
si potěžkají loveckou pušku, nasají atmosféru nočního lesa, děti si 
prolezou model mraveniště nebo budou následovat stopy lesní zvěře. 
V roce 2019 se na hradě otevře úplně nová průvodcovaná historická 
trasa Lovecké sídlo v proměnách dějin.

Stará lípa, která je stará 700 až 800 let, stojí v anglickém parku kolem 
zámku. Podle ní dostala Kamenice svůj název. Návštěvníky ale vždy  
v červenci láká každoroční festival dřevěných hraček Hračkobraní.

ZAJÍMAVOST:

ZAJÍMAVOST:

KONTAKT:

Zdejší zámek vznikl přestavbou v letech 1580-1583 na místě 
gotického hradu ze 13. století. V polovině 19. století byla v jed-
nom z křídel zámku zřízena dílna na kramplování vlny. V letech 

1946-1998 sloužil zámek jako dětská ozdravovna pro léčení respiračních 
onemocnění. Poté prošel kompletní rekonstrukcí a od roku 2004 jsou v 
něm umístěny expozice Uměleckoprůmyslového muzea Praha. Prohléd-
nout si také můžete expozici „Muzeum všemi smysly”, která představuje 
historii města vnímanou zrakem, hmatem, sluchem, čichem a chutí. 

Pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu ve výšce 
677 m. n. m. v romantické krajině Javořických vrchů u obce Dou-
pě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. Jeho 

název odpovídá erbu rodiny, zlaté pětilisté růži. V 70. letech 16. století 
nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký 
hrádek obklopený rozlehlou oborou. V roce 1915 hrad vyhořel. Po zdlou-
havých opravách byl hrad zcela zpřístupněn veřejnosti až v roce v roce 
1982. Dnes jsou zde vystaveny sbírky z fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Zámek Kamenice nad Lipou

Náměstí Československé Armády 1

394 70 Kamenice nad Lipou

+420 724 122 220

www.upm.cz
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ZÁMEK KAMENICE  
NAD LIPOU

HRAD ROŠTEJN

KONTAKT:

Hrad Roštejn

Doupě 1

588 56 Telč 

+420 739 382 901

www.hrad-rostejn.cz
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PAMÁTKY ŽIJÍ

Původ mohutného a dobře zachovalého vodního hradu je doložen 
z roku 1160, kdy se započalo se stavbou věže. Dodnes je hrad 
přístupný přes dva padací mosty a zanechává v návštěvníkovi 

ohromující dojem. Interiér, který je možné zhlédnout pouze v rámci 
prohlídek hradu, zahrnuje ještě původní zařízení z nejrůznějších 
časových epoch, např. tisíc let starou desku stolu a četné stoly a židle 
z období gotiky, renesance a baroka. Do roku 1947 hrad dlouhou dobu 
vlastnila knížata Pálffyů, od roku 1961 je majetkem a bydlištěm rodu 
Kinských a správním sídlem panství Heidenreichstein.

37

VODNÍ HRAD 
HEIDENREICHSTEIN

KONTAKT:
Wasserburg Heidenreichstein

Kinsky‘sches Forstamt 

Schremser Straße

3860 Heidenreichstein 

+43 2862522 68

www.kinsky-heidenreichstein.at

MĚSTO HRADEB
EGGENBURG

V překrásné krajině regionů Waldviertel a Weinviertel leží okouzlu-
jící středověké město Eggenburg. Za mohutnými hradbami  
a věžemi vás očekává celá řada jedinečných kulturních památek 

a muzeí. Na turistických a cykloturistických stezkách zažijete půvab 
okolní krajiny a objevíte geologicky, kulturněhistoricky či přírodně 
zajímavá místa slibující neobyčejné zážitky.

Za vidění stojí: středověké městské hradby, obranná věž Kanzlerturm, 
historické náměstí, pranýř, farní kostel sv. Štěpána, Krahuletzovo mu-
zeum, Svět nostalgie, výrobna přírodních olejů Gilli Ölmühle či sklepní 
vinařská ulička Stoitzendorf. 

38

KONTAKT:
Tourismums-Information Eggenburg

Krahuletzplatz 1

3730 Eggenburg

+43 2984 3400

www.eggenburg.at
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WALDVIERTEL

KONTAKT:

Roku 1138 dal stavbou kláštera Hadmar I. z Kuenringu impuls pro 
osídlení oblasti Nordwaldu řádem cisterciáků. Mniši z kláštera 
Heiligenkreuz vybudovali na řece Kampě první klášterní budovy 

a začali zde vést klášterní život. Roku 1159 byl vysvěcen první klášterní 
kostel. 

Románský kostel byl ve 14. století, v době velkého kulturního rozkvětu, 
nahrazen gotickou stavbou. V 15. a 16. století, v období válek a reforma-
ce, dochází k zániku kláštera. V období baroka dochází k obnově, kdy 
opat Melchior Zaunagg nechal klášterní budovy úplně přestavět. Kostel 
byl dokončen a interiér vybaven velmi vzácným zařízením a díky kostel-
ní věži získává klášter svou nezaměnitelnou podobu. 

Přibližně na konci 18. století následuje období politického tlaku a 
rozsáhlých změn klášterního života, mniši se stále více věnují duchovní 
péči v 15 svěřených farách. Dvacáté století přináší založení vzdělávacího 
domu a Vyšší odborné školy pro životní prostředí a ekonomiku v Ysper-
talu. Rozsáhlá rekonstrukce, která byla ukončena v roce 2013, dodala 
klášternímu komplexu zcela nový lesk.

Renesanční zámek postavený kolem roku 1600, chránící celní  
a pivovarské město Weitra, je známý především svým nádherným 
nádvořím s klasickými třípatrovými arkádami v italském stylu. 

Muzeum nabízí přehled o 800leté historii města a panstvu rodu Fürsten-
bergerů. Dalšími pozoruhodnými muzei jsou i Pivovarské muzeum  
a Muzeum železné opony. Zámecká věž umožňuje nádherný panora-
matický pohled do Horního Waldviertelu a dále až za hranice České 
republiky.
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32. Poutní kostel Klokoty

VYSOČINA
33. Historické město Telč
34. Zámek ve Žďáru nad Sázavou
35. Zámek Kamenice nad Lipou
36. Hrad Roštejn

WALDVIERTEL
37. Vodní hrad Heidenreichstein
38. Město hradeb Eggenburg
39. Klášter Zwettl
40. Zámek Weitra

Památky žijí ATCZ31 - zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví
V roce 2018 vydala Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), B. Němcové 12/2,  
370 01 České Budějovice, info@jccr.cz, www.jiznicechy.cz, www.facebook.com/jiznicechy, 
Zpracování: Programmatic Media, s. r. o. | Náklad: 18.000 ks | Text: JCCR ve spolupráci s partnery  
projektu a zapojenými subjekty | Fotografie: databáze JCCR, partnerů projektu a zapojených  
subjektů | První vydání | Neprodejné | Tiskové chyby vyhrazeny.
www.pamatkyziji.cz 
© Jihočeská centrála cestovního ruchu, 2018
ISBN 978-80-88269-23-6


