PAMÁTKY
ŽIJÍ

8 ZÁŽITKOVÝCH TRAS

Österreich-Tschechische Republik
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

EVROPSKÁ UNIE

Rakousko-Ceská republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

www.pamatkyziji.cz

OBSAH
ŠLECHTICKÉ RODY ....................................... 2
ROŽMBERKOVÉ ............................................. 6
GASTRONOMIE ........................................... 10
ADRENALIN ............................................... 16
WELLNESS................................................. 22
CYKLOTRASA LUŽNICE ................................. 30
CYKLOTRASA THAYA .................................... 36
CYKLOTRASA SÁZAVA .................................. 40
REJSTŘÍK MÍST .......................................... 48
MAPA ........................................................ 64

Použité symboly

město s hradbami

klášter

zámek

hrad

→ 49 více informací na straně …
D4

souřadnice v mapě na str. 64

1

ŠLECHTICKÉ RODY

ŠLECHTICKÉ
RODY

Zvíkov

Světlá nad Sázavou

Cesta spojující pamětihodnosti se vztahem
k významným šlechtickým rodům působícím
převážně v Čechách (ale částečně též v Rakousku).
Všechny památky (vždy dobře dohledatelné na
internetu) jsou veřejnosti přístupné, nabízejí
možnost prohlídek atraktivní formou a tím
pádem jsou zajímavé i pro rodiny s dětmi.
Prezentace jsou zaměřené na historii konkrétního
rodu a seznámí vás i s někdejším životem na daném
hradu, zámku či v klášteře. Atraktivní výletní
cíle se nacházejí i v okolí uvedených památek a vždy
je pamatováno na možnost ubytování, stravování
a občerstvení.

439 km
Světlá nad Sázavou

Zvíkov

117 km

61 km
Žďár nad Sázavou
31 km
38 km

Česká republika

Velké Meziříčí

Jaroměřice
nad Rokytnou
83 km

Rakousko

Rosenburg am Kamp

HRAD ZVÍKOV
→ 17, 53
Kdybyste měli vidět
a navštívit jen jediný náš
hrad, Zvíkov by byl určitě
žhavým kandidátem, neboť
je to sám „král českých
hradů“, jak jej nazval
historik August Sedláček.
Zároveň je hradem
českých králů – budovat
jej začal Přemysl Otakar II.
a další panovníci v jeho
díle pokračovali. Potěšující
zprávou je, že Zvíkov
můžete navštívit po celý
rok. Až projdete vstupní
Píseckou branou, můžete
vyrazit na prohlídku
královského paláce,
Markomanky neboli Hlízové
věže nebo navštívit expozici
archeologických nálezů.
O prázdninách se tu koná
Zvíkovské divadelní léto.
Rodiny s dětmi se mohou
vypravit na vyhlídkovou
plavbu po orlické nádrži
nebo na návštěvu
nedalekého sportovního
areálu Zvíkovské Podhradí.

ZÁMEK SVĚTLÁ NAD
SÁZAVOU
→ 39, 55
Zámek, spojený zejména
s rody Černínů, Kolovratů
Krakovských a od roku
1821 s rodem SalmReifferscheidtů, díky nimž
získal svou dnešní podobu,
nabízí nejen prohlídky
uměleckých předmětů,
například expozici
historického skla, hodin,
obrazů, soch, ale pamatuje
i na děti. Pro ně je určeno
modernizované Dětské
království (3. prohlídkový
okruh s každoročně
obnovovanou expozicí
modelů aut, hradů, zámků,
s dioramaty a se sbírkou
panenek) a pohádkový
okruh Na Sázavě.
Oblíbenou novinkou jsou
únikové zážitkové hry
ve stylu starořeckých bájí.
Určeny jsou dětem mezi 10
až 18 lety, ale spolehlivě
se při nich pobaví celá
rodina. K zámku se přimyká
upravený anglický park
o rozloze 18 hektarů.

109 km

Hrad Zvíkov
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Artstetten
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ŠLECHTICKÉ RODY
Žďár nad Sázavou

ZÁMEK ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
→ 38, 56
Budete-li si plánovat
výlet a přitom vycházet
z předpokladu, že
v pondělí mají na zámcích
a hradech zavřeno, tak
v případě Žďáru nad
Sázavou to neplatí.
Od pondělí do neděle,
po celý rok, si můžete
prohlédnout nejen zámek
samotný, ale navštívit
i nejrůznější tematické
výstavy a absolvovat
komentované prohlídky,
například „Po stopách
Santiniho“ či „Příběh
žďárského kláštera na
dosah“. Nenechte si ujít
návštěvu Muzea nové
generace, která vás formou
multimediální zážitkové
expozice provede příběhem
bývalého cisterciáckého
kláštera i zámku, dnes
opět v majetku rodiny
Kinských. A co víc, ani po
zavírací době vás nebude
nikdo vyhánět – můžete se
totiž ubytovat v jednom ze
stylových (dvoulůžkových)
pokojů v Barokní věži.
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ŠLECHTICKÉ RODY
Velké Meziříčí

Jaroměřice nad Rokytnou

ZÁMEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ ZÁMEK JAROMĚŘICE
NAD ROKYTNOU
→ 56

ZÁMEK ROSENBURG

„To druhé“ Meziřičí, to „pod
dálnicí“. Zřejmě i proto
najdete ve zdejším zámku
v Muzeu Velkého Meziříčí
expozici věnovanou vývoji
pozemních komunikací
od středověkých
městských stezek přes
tereziánské císařské silnice
až po současné dálnice
a rychlostní komunikace.
A děti si mohou ze
skládačky sestavit most.
Zámek samotný je spojen
s rody Lichtenštejnů
a Lobkowiczů
a samozřejmě si jej
můžete prohlédnout,
přičemž zavítáte do
Sarajevského salonu,
orientálního salónku
nebo tanečního sálu se
smutečním náhrdelníkem
Marie Terezie. Kuriozitou
(i když ne nijak
povzbudivou) je kapesník
s krví habsburského
následníka trůnu Františka
Ferdinanda d´Este.

Dějiny a tradici –
takříkajíc na vlastní
kůži – můžete zažít na
renesančním zámku
Rosenburg, což je další
z architektonických ozdob
krajiny Waldviertelu.
Seznámit se zde můžete
s pozoruhodnými znalostmi
a dovednostmi našich
předků, jako je umění
sokolnictví (na zámku je
mu věnováno muzeum)
nebo výroba zbraní (je
zde největší soukromá
sbírka zbraní v celém
Rakousku). Samozřejmě se
dozvíte mnoho zajímavého
z dějin šlechtických rodů,
které zámek vlastnily:
Rosenbergů, Grabnerů
a také rodiny Hoyos,
v jejímž držení je sídlo
nyní. Naplánujete-li si
návštěvu zámku v ten
správný čas, můžete zažít
některou z pravidelných
akcí a slavností. Například
na jaře Historický hradní
rej nebo rytířský turnaj na
podzim.

→ 58

Ač baroko vzniklo
v Itálii, za jednou
z nejmonumentálnějších
stavebních památek
tohoto slohu v celé Evropě
nemusíte cestovat nikam
do ciziny. V Jaroměřicích
nad Rokytnou (okres
Třebíč) totiž stojí mohutný
zámek, někdejší letní
sídlo rodu Questenberků,
jemuž dala dnešní podobu
barokní přestavba
na počátku 18. století.
Zámek v majetku státu je
přístupný a při vytváření
prohlídkových okruhů zde
pamatovali i na rodiny
s dětmi, čehož důkazem
je např. expozice Hračky
z půdy – volně přístupná
výstava více než 200
exponátů, mj. starožitných
panenek, pokojíčků,
kočárků, stavebnic, vláčků,
parních strojů a dalších.

→ 11, 21, 60

ZÁMEK ARTSTETTEN

Artstetten

→ 61
V červnu roku 1914 odjel
František Ferdinand
d’Este, následník
rakousko-uherského
trůnu, z městečka Chlum
u Třeboně do Sarajeva,
kde na něho, jak známo,
byl spáchán osudový
atentát. On, i jeho
manželka, Žofie Chotková,
byli posléze pochováni
v rodinné hrobce na
zámku Artstetten v Dolních
Rakousích (okres Melk).
A vy se zde můžete
s pohnutým příběhem
následníka a jeho rodiny
seznámit v muzeu
věnovaném jeho životu.
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ROŽMBERKOVÉ
Vyšší Brod

ROŽMBERKOVÉ

Podobně pojatá trasa jako v první kapitole, ale se
zaměřením výhradně na mocný rod Rožmberků
a seznamující čtenáře s jejich hrady a zámky,
případně s kláštery, kde členové tohoto rodu
nalezli poslední odpočinek. Návštěvou níže
uvedených pamětihodností získáte hezkou
představu o významu, moci a okázalosti tohoto
významného šlechtického rodu. Jako „bonus“
najdete v okolí těchto výletních cílů nabídku
aktivního odpočinku – půjčovny kol, lodí
a podobně.

114 km

Třeboň
51 km
29 km

Český Krumlov
25 km

Nové Hrady

Rožmberk nad Vltavou
9 km
Vyšší Brod

Kláštery Český Krumlov
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KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD
→ 54
Jste-li příznivci
zeměpisných kuriozit
a rekordů, nemůžete na
svém putování jižními
Čechami vynechat Vyšší
Brod – nejjižnější město
nejen kraje, ale celé naší
vlasti. Ano, je to spíše
městečko. Ale oč menší
rozlohou a počtem
obyvatel, o to významnější
a zajímavější svou historií,
památkami i polohou.
Právě řeka Vltava, jíž
budete odsud možná
splouvat, nebyla v polovině
13. století (překvapivě)
ještě spoutána přehradou,
a tak se asi nebudete
divit, že se zde roku 1259
v jejích rozbouřených
vodách málem utopil
Vok I. z Rožmberka. Přežil,
a jako poděkování založil
cisterciácký klášter.
Dnes, po téměř osmi
staletích, můžete jeho
areál obdivovat takřka
v původní podobě – ať už
budete rozjímat v klidu
a tichu rajského dvora či

budete kráčet křížovou
chodbou nebo žasnout
v obrazárně a knihovně
s bezmála 70 000 svazky.
Petra Voka, posledního
pána z rodu Rožmberků,
možná znáte z filmů
s Milošem Kopeckým či
Martinem Růžkem. Víte, že
tenhle renesanční šlechtic,
milovník umění a literatury
(tedy nejen vína a žen), spí
svůj věčný sen v hrobce
pod podlahou zdejšího
klášterního kostela? A víte,
že zde v sezóně vystavují
tzv. Závišův kříž, po
korunovačních klenotech
naši možná nejvzácnější
relikvii? A až zase
zatoužíte po procházce
na čerstvém vzduchu,
vydejte se po žluté značce
k půvabným vodopádům
sv. Wolfganga. A nejlépe
po dešti, kdy si tyto
kaskády na Menší Vltavici
označení vodopád opravdu
zaslouží.

7

ROŽMBERKOVÉ

ROŽMBERKOVÉ

Kláštery Český Krumlov

HRAD ROŽMBERK
→ 53
Jméno „Rožmberk“ má
v jižních Čechách zvuk – ať
už máme na mysli největší
rybník v Evropě, někdejší
příslušníky mocného
šlechtického rodu či hrad
a městečko nedaleko
hranic s Rakouskem. Právě
o posledním jmenovaném
teď bude řeč: jak název
napovídá, založili jej mocní
Rožmberkové někdy
v polovině 13. století jako
strážní hrad, a později,
v 16. století, jej počali
proměňovat v honosné
renesanční sídlo. Když
vymřeli, připadl hrad
Švamberkům, ti však o něj
po bitvě na Bílé hoře přišli,

Rožmberk nad Vltavou
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Nové Hrady

a celé panství spadlo do
klína Buquoyům – ti jej pak
drželi do konce II. světové
války. To vše vám ale poví
zasvěcený průvodce během
prohlídky hradu, při níž
můžete vystoupat i na tzv.
Anglickou věž s úžasným
rozhledem, navštívit
expozici útrpného práva či
ve věži Jakobínce poznat
středověké, ale nesmírně
důmyslné stavební
postupy. A nepochybně
uslyšíte i pověst o Bílé
paní, jinak Perchtě
z Rožmberka, která se zde
pravidelně zjevuje a kterou
při troše štěstí třeba
i spatříte během některé
z nočních prohlídek
hradu.

KLÁŠTERY ČESKÝ
KRUMLOV
→ 53
V Českém Krumlově budete
nepochybně a právem
ohromeni monumentalitou
a rozlehlostí hradu,
a přitom vám možná
unikne, že jen o malý
kousek dál, stranou
rušné ulice Latrán, se
ukrývá druhý největší
areál historického
centra města – komplex
středověkých klášterů
minoritů a klarisek. Což
by byla velká škoda! Toto
unikátní trojklášteří bylo
totiž před několika lety
velkoryse revitalizováno,
a dnes zde můžete
navštívit (samozřejmě
s celou rodinou) kulturně
vzdělávací centrum
s interaktivní expozicí.
Název zní sice odborně,
ale vězte, že zde vaše děti
ocení mimo jiné hernu
s „hračkami napříč
staletími“, vyzkouší si
dávné dovednosti ve
středověkých řemeslných
dílnách – kovářské,
pekařské, knihtiskařské,

sklářské, a v tajemné
alchymistické laboratoři
se vám třeba podaří to, co
nedokázali slavní mudrci
za celá staletí – vyrobit
zlato. A nemusíte se bát,
že návštěva klášterů bude
dalším náročným bodem
v už beztak „nabitém“
programu poznávání
Českého Krumlova –
čeká na vás i oddychové
centrum s nezbytným
občerstvením s nabídkou
výrobků klášterní pekárny.

ZÁMEK TŘEBOŇ
→ 13, 25, 32, 49, 52
K Třeboni patří samozřejmě
kapři, pětilistá růže
a také proslulé lázně.
A nemusíte být ani jejich
hosty, abyste poznali,
že jste v lázeňském
městě – jakmile do něj
vstoupíte jednou ze tří
bran, rázem si uvědomíte,
že i při procházce vlastně
odpočíváte a relaxujete.
V historickém centru,
ač zde v sezóně není
o turisty nouze, panuje
klid a pohoda, nikdo
nikam nespěchá, kdekoli
můžete posedět, dát si
kávu, zmrzlinu či se jen tak
kochat. A hlavně – všude
je to po rovině. Petr Vok si
vybral dobře, když se sem
Třeboň

roku 1602 přestěhoval
z Českého Krumlova
(mezi námi, zadlužené
krumlovské panství musel
prodat). Tuto zajímavou
historii a vlastně celou ságu
rodu Rožmberků se však
dozvíte během prohlídky
zámku, zejména zvolíteli trasu „Rožmberské
renesanční interiéry“.
A ještě jeden přívlastek
můžeme Třeboni přisoudit
– je to město kultury:
Anifilm, Okolo Třeboně,
Rybářské slavnosti,
Třeboňská Nocturna,
Třeboňský divadelní
festival, Advent v Třeboni
a tak dále a tak dále. Nudit
se tu rozhodně nebudete.

HRAD NOVÉ HRADY
→ 15, 48, 53
Je to tedy jeden hrad,
nebo hrady? Hrad, ale stojí
za to! Ještě dnes budete
ohromeni mohutným
obranným příkopem,
jednou z nejhlubších
studní na jihočeských
hradech (34 m) i dokonale
autentickými interiéry
(čekají na vás rovnou tři
prohlídkové okruhy).
A jak je v těchto končinách
zvykem, i Nové Hrady
postavili Rožmberkové,
přesněji řečeno jejich
rodoví předchůdci Vítkovci
coby gotický hrad
v polovině 13. století. Říká
vám něco jméno Terezie
Buquoyová? Ne? Nevadí.
Jisté je, že její manžel,
hrabě Jan Nepomuk
Buquoy, založil kousek
pod hradem, v údolí říčky
Stropnice, roku 1756
anglický park s různými
drobnými stavbami
i umělým vodopádem.
Park nese jméno právě
jeho ženy Terky a vy si
v něm dnes můžete dopřát
dokonale romantickou

vycházku. A aby to
s těmi názvy nebylo tak
jednoduché, v městečku
stojí ještě zámek Nové
Hrady. Pokud v těch všech
„hradech“ máte teď trochu
zmatek, nezbývá než se
sem vypravit a udělat si
jasno. Nebudete litovat –
zvlášť, když sem zavítáte
třeba v době hradních
Novohradských slavností
či festivalu Novohradské
hraní. I doba mimo hlavní
sezónu má co nabídnout
– hrad otvírá své brány
návštěvníkům i během
adventních víkendů.
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GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Masné krámy v Českých Budějovicích

Co by to bylo za výlet byť na sebezajímavější
místa, kdyby se tam nedalo dobře poobědvat,
povečeřet či případně rovnou přespat. A právě
na kvalitní ubytovací a gastronomické služby
(ale i na další kulturní nabídku) je zaměřena tato
kapitola, v níž naleznete vybrané tipy na osvědčené
restaurace a hotely v turisticky atraktivních
destinacích v Čechách a v Rakousku.

284 km
40 km
Telč
31 km
26 km
České
Budějovice

Jindřichův
Hradec

26 km

Třeboň

Slavonice
23 km

34 km

Česká
republika

Nové Hrady

Waidhofen
an der Thaya

16 km
Weitra

44 km
Zwettl

Rakousko
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44 km

Rosenburg am Kamp

MĚSTO ZWETTL
→ 26, 60, 63
Dvě náměstíčka, hradby,
radnice z roku 1307,
měšťanské domy a hlavně
cisterciácký klášter
založený před polovinou
12. století (jedná se
o třetí nejstarší stále
fungující cisterciácký
klášter na světě) – již to
je dost důvodů pro to
navštívit toto půvabné
dolnorakouské městečko.
Výčet ale nekončí, jen
pokračuje atraktivitami
jiného druhu: skvělé pivní
knedlíky a knedlíky
plněné husím masem
neboli vyhlášené delikatesy
místních hostinců a
restaurací. Své specifické
kouzlo má v Dolním
Rakousku předvánoční
období, a zvláště oblíbené
jsou adventní trhy právě
zde ve Světlé, což je, jak
možná víte, česká varianta
jména Zwettl.

ZÁMEK ROSENBURG
→ 4, 21, 60
O zámku samotném,
jeho historii i o rodině
Hoyos, která jej vlastní již
od roku 1681, se dočtete
na jiném místě tohoto
průvodce. Nepíše se tam
však o tom, že součástí
zámku je hostinec, stejně
výjimečný jako zámek. To,
že pokrmy jsou vytvářeny
z lokálních ingrediencí dle
ročního období, se rozumí
jaksi samo sebou. Raritou
jsou však zdejší rytířské
hodokvasy – jakési
historicko-gastronomické
exkurze za stolováním,
zvyky a pokrmy
středověku. Nechybí
kejklíři, historické kostýmy
a samozřejmě živá hudba.
Že se vám odsud nebude
chtít je nasnadě – a právě
tehdy můžete využít
možnost romantického
ubytování v některém
z komfortních zámeckých
pokojů.
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MĚSTO WAIDHOFEN
AN DER THAYA
→ 42, 60
Mák, dýně, brambory
– to jsou potraviny
charakteristické pro celou
oblast Waldviertelu,
a žádná kuchyně v regionu
se bez nich neobejde.
Obzvláště dobře vám bude
určitě chutnat třeba po
procházce historickým
centrem Bejdova nad Dyjí
neboli nejsevernějšího
okresního města Rakouska
– malebného, originálního,
plného života, řemesel
i kulinářských zážitků –
města Waidhofen an der
Thaya. Nemůže chybět ani
dezert – co třeba ručně
vyráběná čokoláda
ze zdejší čokoládové
manufaktury? A pokud
sem vyrazíte v létě, je
takřka zbytečné snažit se
odolat originální zmrzlině
z jemného mléčného
krému – nejen že osvěží, ale
hlavně skvěle chutná.
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GASTRONOMIE

MĚSTO SLAVONICE
→ 41, 48
Že jsou Slavonice branou
České Kanady asi není
třeba zmiňovat. Že byly
vyhlášeny Historickým
městem roku 2017, to
už stojí za pochlubení
se a může to být i jeden
z důvodů, proč sem
zavítat. A až budete
kráčet po jednom ze dvou
slavonických náměstí,
možná nebudete vědět,
čemu věnovat pozornost
dříve – zda úžasným
zdobeným renesančním
fasádám měšťanských
domů, nebo vůním
linoucím se z podloubí
z některé ze zdejších
věhlasných restaurací.

MĚSTO TELČ
→ 55
Jestliže se Slavonicím
říká „malá Telč“, pak Telči
by se mělo říkat „velké
Slavonice“. A v podstatě je
to pravda – Telč je stejně
malebná a až pohádkově
krásná, jen větší. Historické
náměstí lemují renesanční
měšťanské domy
s impozantní sgrafitovou
výzdobou fasád. Není divu,
že roku 1992 bylo historické
centrum města zapsáno
na Seznam světového
kulturního dědictví
UNESCO. A centrum, to
není jen ono proslulé
náměstí, ale i zámek
s renesančními zahradami
s arkádami a zámecký park
s klasicistním skleníkem.
Je zde toho k vidění
zkrátka hodně a protože
během prohlídky každému
příjemně vyhládne, je na
čase poctít svou návštěvou
některou ze zdejších
znamenitých restaurací.
A sladkou tečkou může být
skvělá zmrzlina v místní
cukrárně.

MĚSTO JINDŘICHŮV
HRADEC
→ 24, 51, 54
Když se řekne Jindřichův
Hradec, nepochybně se
vám vybaví několik zdejších
fenoménů: 15. poledník,
rybník Vajgar, hrad
a zámek, Krýzovy jesličky
(největší mechanický
betlém na světě), morový
sloup na náměstí a třeba
úzkorozchodná železnice.
Ale co si tento výčet trochu
rozšířit o nabídku zážitků
takříkajíc z jiného soudku?
Skvělé pokrmy nabízejí
v hotelech a restauracích
v historických domech na
náměstí a v historickém
centru, některé mají
dokonce vlastní
minipivovar.

MĚSTO TŘEBOŇ
→ 9, 25, 32, 49, 52
Třeboni se nelze vyhnout
prakticky v žádné kapitole
tohoto průvodce – ať
už jako lázeňskému
městu využívajícímu
blahodárných účinků zdejší
rašeliny, oblíbenému
cíli na trase cyklostezek
nebo jako sídlu slavných
Rožmberků. Nyní je načase
poznat Třeboň z hlediska
kulinářského. A protože
je město centrem (jiho)
českého rybníkářství,
není těžké uhodnout, jaký
pokrm v jeho nesčetných
variacích bude zdejší
gastronomii vévodit – ano,
je to ryba. Na prvním
místě je jí samosebou
třeboňský kapr připravený
na nejrůznější způsoby, ale
vyzkoušet můžete jakoukoli
z dalších vynikajících
sladkovodních ryb,
všechny vám zde skvěle
připraví a budou zaručeně
čerstvé. K rybě se sice
doporučuje bílé víno, ale
ty z Třeboňska je nejlepší
zapít ležákem z místního
pivovaru pojmenovaném

po asi nejslavnějším
rybníkáři – Jakubovi
Krčínovi, přesněji po jeho
funkci u rožmberského
dvora, byl totiž regentem.

Třeboň
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GASTRONOMIE
Budějovický Budvar

MĚSTO ČESKÉ
BUDĚJOVICE
→ 20, 48
Vystoupáte-li na ochoz
Černé věže (72 m),
budete mít jako na
dlani čtvercové náměstí
Přemysla Otakara II.,
které ze všech stran
obklopují … ne, tentokrát
nebudeme hovořit
o pamětihodnostech,
kterých je tu spoustu, ale
o plejádě vyhlášených
restaurací, pivnic
a kaváren. Najdete je
na náměstí i v přilehlých
uličkách. Stačí si jen
zvolit téma: máte chuť na
jihočeského kapra? Na
svíčkovou nebo pečenou
kachnu s knedlíkem a
se zelím? Kynuté ovocné
knedlíky? Nebo jdete
především za pivem?
V Českých Budějovicích
se není čemu divit, sídlí
zde proslulé pivovary
Budvar a Samson a na
tradici navazují i originální
minipivovary. V jihočeské
metropoli si jistě každý
pochutná.
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MĚSTO NOVÉ HRADY
→ 9, 48, 53
Kdybyste se náhodou chtěli
před známými pochlubit,
že víkend nebo dovolenou
budete trávit v rezidenci,
není nic snazšího! V Nových
Hradech totiž na vás čeká
někdejší buquoyovské
sídlo přestavěné na
luxusní hotel, který
nabízí kvalitní ubytovací,
stravovací a wellness
služby. V tomto jihočeském
městečku na hranicích
s Rakouskem můžete
skvěle spojit příjemné
s ještě příjemnějším
– relaxaci a vynikající
jídlo s návštěvou
zdejších pamětihodností
a atraktivit: hradu, zámku
či krásných a dosud
turisty neobjevených
Novohradských hor.
Balzámem na duši je pak
procházka Terčiným
údolím, romantickým
přírodním parkem s
umělým vodopádem.

MĚSTO WEITRA
→ 31, 61
Městečko Vitoraz v Dolních
Rakousích patřilo kdysi
k Českému království. Snad
proto každého našince,
„znalce“ zlatavého moku,
zaujme zdejší pivovarnická
tradice – Weitra se může
pochlubit nejstarším
várečným právem
v Rakousku. A tato tradice
trvá i dnes, ve městě jsou
dva pivovary, jejichž
produkty můžete ochutnat
v řadě místních restaurací.
Byla by však chyba pro
pivo a jídlo (taktéž skvělé)
zapomenout na to ostatní,
co může Weitra nabídnout:
dosud patrný historický
ráz, renesanční zámek,
téměř kompletní hradby
z 13. století a také třeba
Patricijský dům na
náměstí, zdobený sgrafity
tak bohatě, že máte pocit,
jako byste si prohlíželi
jakýsi renesanční komiks…
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ADRENALIN

Zvíkov

Kuriózní spojení, ale přesto existuje – památky
a adrenalin. Ne snad přímo na zámcích a hradech,
ale často v jejich blízkosti – tu bungee jumping,
tu tandemový seskok z letadla, lanový park,
vyjížďky na koních a mnohé jiné.

ADRENALIN

292 km
40 km

35 km

Zvíkov

Strakonice
Kratochvíle

Prachatice

70 km

26 km
16 km České Budějovice

Česká republika

Landštejn

46 km

59 km

Hardegg

Rosenburg am Kamp

Rakousko
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HRAD ZVÍKOV
→ 3, 53
Přemysl Otakar II. by se
asi nestačil divit, kdyby se
dnes vypravil na svůj Zvíkov
– hrad přece zakládal na
vysokém skalním ostrohu
a teď je tu všude kolem
jezero. Na kráse to ale
hradu nijak neubralo a jeho
návštěva a prohlídka stojí
v každém případě za to.
My jsme tu však tentokrát
kvůli adrenalinu. 2,5 km
odsud překračuje hladinu
vzduté Otavy neboli
Orlické přehrady silnice č.
121, a to prostřednictvím
jednoho ze dvou tzv.
zvíkovských „mostůdvojčat“. A právě z něj
(jeho výška je úctyhodných
48 metrů) se můžete od
června do září vrhnout
po hlavě dolů. Ovšemže
přivázáni na gumovém
laně! To váš volný pád
včas zabrzdí. Podmínkou
je váha 45–120 kg a dobrý
zdravotní stav. Udatný
Přemysl Otakar II., král
železný a zlatý, by si jistě
troufl. Odvážíte se i vy?

HRAD STRAKONICE
→ 52
Ve Strakonicích mají
Rumpál, ale nezatočíte
si s ním – maximálně se
možná zatočí hlava vám,
neboť Rumpál je věž stojící
v areálu Strakonického
hradu, na níž můžete
vystoupat a pohlédnout
dolů. Jako na dlani budete
mít město i soutok Otavy
s Volyňkou. Malinko
adrenalinu bychom tedy
měli, další si můžete dopřát
třeba při splouvání Otavy
na raftech či kánoích.
Žádné divoké peřeje
v tomto úseku zlatonosné
řeky ale nečekejte. Trasu
zvládnou i začátečníci nebo
rodiny s dětmi.
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ADRENALIN

Libín

MĚSTO PRACHATICE
→ 49
Že „sůl je nad zlato“ vědí
velice dobře v Prachaticích.
Díky obchodu s tímto
nenahraditelným
minerálem (Prachatice
ležely na tzv. solné Zlaté
stezce) totiž město ve
středověku nebývale
zbohatlo. Po třicetileté
válce obchod uvadl – a jak
už to bývá vše zlé může
být i k něčemu dobré.
Prachatickým měšťanům
došly prostředky na to, aby
přebudovávali a vylepšovali
své honosné domy
v duchu tehdy módního
baroka, a centrum města
se tak dodnes dochovalo
v původní renesanční
podobě. Vy se nádherně
zdobenými průčelími a štíty
domů můžete pokochat
jak se zakloněnou hlavou,
tak i z ptačí perspektivy
– stačí vystoupat na
věž kostela sv. Jakuba
Většího. Přitom vám
určitě neuniknou téměř
kompletně dochované
městské hradby. V parném
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létě se můžete ochladit
třeba v interiérech
Prachatického muzea,
kde je vypodobněn život
na Zlaté stezce. Základní
poučení poskytuje velký
dotykový model, sami
se pak můžete vypravit
na pocitovou procházku
mezi vystavené exponáty,
která vás zavede přímo
do středověku. Děti určitě
nadchnou figuríny, zejména
soumaři v životní velikosti.
Za adrenalinem se vydejte
vzhůru – na hoře Libín na
vás čeká jednak rozhledna
a hlavně oblíbený lanový
park, jehož překážky
vysoko nad zemí vám tento
hormon do krve zaručeně
vyplaví. Pro děti je pak
připraven lanový parčík
pro nejmenší.

ZÁMEK KRATOCHVÍLE
→ 51
Uprostřed jihočeských
rovin a luk stojí zámeček,
při pohledu na nějž vás
napadne jediné: ten sem
přeci nepatří! A budete mít
pravdu, neboť takovouto
stavbu bychom hledali spíš
někde na jihu slunné Itálie.
Je to však jen další důkaz
velkorysosti, okázalosti
a rozhledu velmože
českého království Viléma
z Rožmberka (1535–1592),
jednoho z posledních
příslušníků slavného rodu.
A když si navíc uvědomíte,
s jakými nesnázemi se
musel vlašský stavitel
Baldassaro Maggi potýkat
– zámeček totiž stojí takřka

v bažinách, takže pod
základy jsou ukryty stovky
dřevěných pilotů – máte
další důvod k obdivu
tohoto renesančního
klenotu. Procházka
zahradami obklopujícími
zámeček navozuje klid
a mír v duši a podvědomou
touhu rozjímat, žádný
adrenalin tady nečekejme.
Zato o kousek dál, na
dostihovém závodišti,
si jej můžete dopřát
vrchovatě. Ať už coby diváci
tradičních Netolických
dostihů, anebo si rovnou
objednat vyjížďku na
koni a pokochat se zdejší
krajinou z místa s (prý)
nejkrásnějším výhledem –
z koňského hřbetu.

Kratochvíle
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České Budějovice

Landštejn

MĚSTO ČESKÉ
BUDĚJOVICE
→ 15, 48
Dnešní jihočeskou
metropoli založil roku 1256
král Přemysl Otakar II.
(zakládání královských
měst bylo jeho hobby)
doslova na zelené louce
a na městě je to patrné
na první pohled – ihned
vás zaujme rozlehlé
čtvercové náměstí
obklopené velkorysou sítí
širokých pravidelných ulic.
Oboje vynikne nejlépe
při pohledu shora, což
zde není žádný problém,
neboť můžete vystoupat
na vyhlídkový ochoz 72 m
vysoké Černé věže, což je
jeden ze symbolů města.
Stejně neodmyslitelný
jako Samsonova kašna
(snad největší kamenná
kašna u nás, průměr
17 m) a samozřejmě
také Masné krámy, kde
nelze neochutnat světově
proslulou místní „tekutou
specialitu“ – pivo Budvar.
Ale raději ještě před
degustací (málokdy zůstane
u jedné sklenice) vyražte
na prohlídku zdejších
20

HRAD LANDŠTEJN
historických skvostů – je
jich nepočítaně, proto
za všechny jmenujeme
alespoň muzeum a vlastně
zároveň „nádraží“ první
železnice kontinentální
Evropy, slavné
koněspřežky BudějoviceLinec.
Na každém sportovním
letišti, jako je i to v Hosíně
poblíž právě Českých
Budějovic, je adrenalin
doslova cítit ve vzduchu.
Objednejte si třeba
tandemový seskok (tedy
připoutáni ke zkušenému
parašutistovi) z letadla
a pochopíte.

→ 53
Co takhle výlet do Kanady?
Sice „jen“ do té České
Kanady, ale i ta stojí za
to: kraj plný přírodních
krás – hlubokých lesů,
rybníků a skalních
útvarů jihovýchodně
od Jindřichova Hradce
a táhnoucí se až
k hranici s Rakouskem.
Mimochodem – v zimě je
díky značeným trasám
běžkařským rájem, což
se málo ví. A pokud se
vydáte z Nové Bystřice do
renesančních Slavonic
(nebudete litovat),
nemůžete minout hrad
Landštejn. Oficiálně
zříceninu, ve skutečnosti
dokonale udržovanou
impozantní památku
románské architektury,
jednu z nejvýznamnějších
ve střední Evropě. Založili
jej někdy v 13. století
moravští Přemyslovci. Prý.
Ale tato otázka vás nemusí
trápit, vy se pokochejte
rozhledem z hradní věže
na krajinu České Kanady
a nedalekou vodní nádrž.

Rosenburg

A budete-li mít čas a chuť,
prohlédněte si expozici
zdejších archeologických
nálezů a středověkých
zbraní. A protože je Česká
Kanada „nepatrně“ menší
než ta skutečná, krásně k ní
pasuje i zdejší železnice –
úzkokolejka, jejíž rozchod
je pouhých 760 mm! Vede
z Jindřichova Hradce
do Obrataně a také na
opačnou stranu, do Nové
Bystřice. A ani tentokrát
jsme nezapomněli na
„silné“ zážitky: v celém
regionu jsou podél
hranice s Rakouskem
roztroušeny betonové
řopíky neboli malé
pohraniční pevnosti, které
měly v roce 1939 zabránit
vpádu hitlerovských vojsk.
Skutečného adrenalinu
si v nich však odhodlaní
obránci nakonec neužili,
neboť vše skončilo tak,
jak skončilo. Vy si dnes
můžete užít trochu vzrušení
například v lanovém
parku pro malé i velké
v Landštejně.

HRAD HARDEGG
→ 44, 62
Hardegg je sice nejmenší
město Rakouska, ale hrad,
který se tyčí na skalním
ostrohu nad ním, patří
v Dolních Rakousích
naopak k největším. A není
to sem z Čech daleko – tato
velmi dobře zachovalá
mohutná pevnost stojí jen
pár set metrů za mostkem
přes Dyji, která zde tvoří
státní hranici. A protože
hrad můžete navštívit
bez průvodce, budete
mít dost času vychutnat
si v klidu jeho zvláštní
ponurou atmosféru. Ta je
tak mimořádná, že zlákala
i řadu filmařů – čeští tvůrci
si zdejší prostředí vypůjčili
při natáčení detektivního
seriálu Labyrint. Jak se
kriminálka povedla, to
už je na vás, případných
divácích, jisté však je,
že režisér s příznačným
jménem Strach natočil
přinejmenším skvělou
pozvánku k návštěvě
tohoto tajemného místa.

ZÁMEK ROSENBURG
→ 4, 11, 60
Při putování po hradech
a zámcích na Dyji vás
určitě napadne, že mnoho
z nich bylo vybudováno
na skalních ostrozích
nad řekou. Jedním
takovým je i renesanční
Rosenburg. Přestože je to
zámek (původně obranný
hrad), má zvláštní, až
mystickou atmosféru.
Ale není to žádné ponuré
opuštěné místo, naopak!
Patří v Dolním Rakousku
k nejnavštěvovanějším.
Denně se tu konají ukázky
sokolnictví, navštívit
můžete všechny někdejší
panské obytné prostory
a ve třech místnostech si
prohlédnete rozsáhlou
sbírku zbraní a také
brnění a další výzbroje.
Lákavá je i možnost zbavit
se zde dětí. Myšleno
samozřejmě v uvozovkách
– v zážitkovém parku
(s lanovými konstrukcemi,
visutým tunelem a dalšími
mírně adrenalinovými
prvky) vám děti rádi
pohlídají a zabaví.
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WELLNESS

Bechyně

„Kulturně-relaxační“ trasa procházející

městy, která kromě toho, že se pyšní historickými
památkami, nabízejí i kvalitní wellness zařízení
a také pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

27 km

Tábor

37 km

Bechyně

WELLNESS

Kamenice nad Lipou
22 km

180 km

Jindřichův Hradec
30 km

Česká republika

Třeboň
38 km

Rakousko
Gmünd
26 km
Zwettl

Slatinné lázně Třeboň
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MĚSTO BECHYNĚ
→ 34, 48, 50
Příběh Bechyně,
malebného města na
soutoku Lužnice a říčky
Smutné, začíná už ve
čtvrtohorách. Tehdy díky
hromadění odumřelých
rostlin pod hladinou
obrovského jezera vzniklo
něco, co dodnes tomuto
městu zaručuje věhlas
a slávu (tedy kromě
rozlehlého zámeckého
komplexu, keramiky,
elektrické dráhy Elinka
a mostu zvaného Duha). To
něco se jmenuje rašelina
a právě ta bechyňská
patří k nejlepším ve
střední Evropě. To ona
(a samozřejmě zdejší
perfektní péče) má
na svědomí léčebné
úspěchy Lázní Bechyně,
jedněch z nejstarších
u nás. Uleví vám zde
od potíží spojených
s artritidou a artrózou,
Bechtěrevovou
chorobou, metabolickými
onemocněními
s postižením kloubů,
předoperačními

a pooperačními stavy
(TEP), nemocemi
nervového ústrojí a mnoha
dalších. Pamatují zde
i na velmi rozšířený
a „oblíbený“ problém, jímž
jsou bolavá záda – přesně
tak se jmenuje jeden
z pobytových balíčků.
Můžete sem však přijet
i za odpočinkem a vybrat
si z pobytů typu „Den
relaxace“, „Den zdraví“,
„Víkend ty a já“, „Chvíle
odpočinku“ a mnoha
dalších.
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WELLNESS

WELLNESS
Kamenice nad Lipou

Tábor

MĚSTO TÁBOR
→ 33, 48, 52
Druhé největší město
jižních Čech má, co se týká
wellness a relaxace, co
nabídnout. Však už husité,
kteří město vybudovali
a dali mu biblické jméno
Tábor, zde nabírali síly
před svými dalšími
odvážnými (a většinou
vítěznými) výpady. Jejich
časy připomíná dodnes
hrad Kotnov či Bechyňská
brána (prakticky v podobě,
jakou měla v roce 1420),
a především husitské
muzeum. Impozantní
barokní památkou
a další místní chloubou
je poutní areál Klokoty
s charakteristickými
deseti věžičkami. Ale
zpět k současnosti
a k wellness: tyto služby
nabízí nejen řada hotelů
ve městě i v blízkém
okolí, ale také moderně
vybavený městský bazén.
Řádně odpočatí možná
zatoužíte i po kulturních
zážitcích a ani v tomto
směru nepřijdete zkrátka.
V bohaté nabídce si to „své“
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Jindřichův Hradec

najde každý. Stačí se začíst
do výčtu kulturních akcí:
Táborská setkání, Bohemia
Jazz fest, Komedianti
v ulicích, Den republiky,
Táborské Vánoce, Otevírání
turistické sezóny, Táborský
festival vína a mnohé další.

ZÁMEK KAMENICE NAD
LIPOU
→ 55
Při vyslovení jména
Kamenice nad Lipou jistě
někoho napadne, kde se
vzala v názvu lípa. Správná
otázka! Ta lípa skutečně
existuje, stojí v anglickém
parku obklopujícím
zámek a je stará odhadem
700 až 800 let. Zámek
samotný, v centru města,
je klasicistní (výsledek
přestavby v letech
1839–1842) a ukrývá
pozoruhodnou sbírku
starých hraček (např.
kolekci angličáků zn.
Matchbox) a také expozici
uměleckého kovářství
a depozitář historického
nábytku. Krásnou zdejší
krajinou a přírodou se
inspiroval místní wellness
resort, jenž nabízí moderní
wellness péči, špičkovou
gastronomii a samozřejmě
atraktivní pobytové
balíčky. Milovníci piva by
měli navštívit kamenický
pivovar, který obnovil
provoz roku 2017 (Stavba
roku Kraje Vysočina).

MĚSTO A ZÁMEK
JINDŘICHŮV HRADEC
→ 12, 51, 54
Jindřichův Hradec je
ideálním místem pro
relaxaci. Najdete zde
přívětivé historické
centrum, rozlehlý hrad
a zámek, řeku Nežárku
a rybník Vajgar, na
jehož břehu byl vystavěn
plavecký bazén a venkovní
aquapark. Wellness
služby najdete v hotelech,
ve městě i v okolí jsou
další wellness studia se
zajímavými nabídkami.
Během pobytu v Hradci
rozhodně stojí za návštěvu
zmiňované historické
centrum. Na výlet do okolí
se můžete vydat kuriózním
dopravním prostředkem
– vláčkem úzkokolejné
železnice o rozchodu
pouhých 760 mm (normální
rozchod je 1 435 mm).
Pěšky i na kole můžete
vyrazit např. k nedaleké
rozhledně Rýdův kopec.

MĚSTO TŘEBOŇ

i na duchu. Jejich součástí
je i wellness centrum se
→ 9, 13, 32, 49, 52
vším, co k němu patří –
„Nebylo mi nic a je mi lépe,“ bazény, sauna, masáže,
pára… a také obchodní
řekne si obvykle každý,
středisko, kde nechybí
kdo navštíví třeboňské
lázně. Ano, lázeňský pobyt kadeřnictví, kosmetika,
manikúra, pedikúra,
si zde můžete dopřát
i „preventivně“, zkrátka jen fitness, squash, bowling…
A znáte Bertu? Dceru pana
tak odpočívat, relaxovat,
Hucka z Třeboně? Právě její
užívat si. Mimochodem,
jméno nesou „ty druhé“
už samotná Třeboň
třeboňské lázně – Bertiny
k odpočinku přímo vybízí
lázně. Založil je vzdělaný
– její atmosféra je natolik
vizionář, učitel Václav
poklidná a přívětivá, že
Hucek (1820–1912). Ten
i pouhá krátká návštěva
si jako první uvědomil
zde vás nabije energií
úžasné léčivé účinky
a optimismem. Ostatně,
zdejší rašeliny a inspirován
přijeďte a uvidíte.
západočeskými lázněmi
Všudypřítomná historie,
realizoval v roce 1833
zámek, park, pivovar…
stavbu prvního lázeňského
a samozřejmě rybník
domu poblíž Zlaté stoky.
Svět, to vše je zde hezky
pohromadě, vždy jen pár
minut pohodlné chůze, a co
hlavně – vždy po rovině! Ale
zpět k lázním: v Třeboni
najdete hned dvoje, jedny
slavnější než druhé. Na
kraji Světa (myšlen rybník),
v rozlehlém parku, stojí
lázně Aurora, balzám nejen
na váš pohybový aparát,
ale celkově vás povznesou

Třeboň

Slatinné lázně Třeboň
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WELLNESS

WELLNESS
Zwettl

MĚSTO GMÜND
Hraniční městečko Gmünd
(česky také Cmunt)
vlastně tvoří souměstí
s Českými Velenicemi.
Víte že právě tady byla
zprovozněna vůbec první
trolejbusová trať na
území dnešního Česka
(v roce 1907)? Z místních
zajímavostí rozhodně
stojí za povšimnutí
i úzkorozchodná
železnice nebo historické
památky: radnice,
renesanční domy, zámek
s anglickým parkem.
Navštívit můžete hned tři
muzea: městské, muzeum
kamene a muzeum skla.
Mnozí ale nepochybně
míří do Gmundu kvůli
zdejším termálním
lázním a dělají dobře!
Čekají tu na ně relaxační
bazény, sportovní bazén,
saunové ceremoniály,
jeskyně, pára, skluzavka,
brouzdaliště… zkrátka
odpočinek i dobrodružství
pro celou rodinu.
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Zatoužíte-li po skutečně
špičkových wellness
zážitcích, stačí se vydat
z Gmundu jen malý kousek
na jihovýchod – v obci
Nondorf stojí nápadný
objekt s věžičkami, který
budete zprvu považovat
za nějaký novodobý hrad,
ale je to luxusní wellness
hotel. Obklopen lesy
a loukami a s nabídkou
perfektní péče o vaše
tělo i mysl vnese za pár
krásných dní, které zde
třeba strávíte (čím více,
tím lépe), klid a mír do vaší
duše…

MĚSTO ZWETTL
→ 11, 60, 63
Na úvod trocha geometrie
a geografie – chcete-li
poznat zeměpisný střed
regionu Waldviertel,
navštivte městečko Světlá,
samozřejmě známější
pod názvem Zwettl.
Ale víc než poloha je
určitě zajímavější zdejší
historie: do současnosti
dochované středověké
centrum s měšťanskými
domy, radnicí z 15. století
s freskami, městské
hradby (dochoval se jich
téměř kilometr a k tomu
šest věží), nebo proslulá
Hundertwasserova
kašna zdobící střed
jednoho z náměstí (byla
vybudována roku 1994).
Asi největší atrakcí Zwettlu
je cisterciácký klášter
(založený roku 1138),
jemuž vévodí kostel
Panny Marie a jemu pak
90 m vysoká věž, interiér
kláštera zdobí mj. původní
křížová chodba. Unikátní
je knihovna obsahující
na 60 000 svazků, včetně
středověkých rukopisů.

Nasyceni poznáním se nyní
můžete s čistým svědomím
vydat za odpočinkem
a relaxací: v blízkém okolí
se nalézají wellness resorty,
nabízející kromě odpočinku
v idylickém prostředí
uprostřed krásné přírody
také regionální produkty,
jimiž je inspirován i styl
a vybavení pokojů: mák,
bylinky, pivo a brambory.
O něco dále od Zwettlu
(40 minut) sídlí městečko
Langenlois vyhlášené
(i pro velmi neobvyklý
architektonický design)
bohatou nabídkou
wellness služeb.
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Novohradsko

28

29

CYKLOTRASA LUŽNICE

CYKLOLTRASA
LUŽNICE

Zámek Weitra

Značená cyklotrasa (Klubem českých turistů)
sledující tok řeky Lužnice a procházející
místy s vybranými pamětihodnostmi – městy,
hrady, zámky a muzei. Cesta je navržena pro
několikadenní putování.

152 km

3 km
Klokoty
Bechyně
10 km
4 km
Týn nad Vltavou

Tábor

23 km

Mitrowitz
6 km

21 km
Soběslav
33 km

Vysoký Hrádek

Česká republika

ZÁMEK WEITRA
→ 15, 61
Viděli jste někdy
renesanční zámek
s odsouvací střechou?
Pokud ne, tak v rakouském
městě Weitra (jinak
známém též jako Vitoraz)
jeden takový stojí. A je
nádherný a monumentální.
Pohyblivá střešní
konstrukce umožňuje
operativně zakrýt zámecké
nádvoří, takže konání
kulturních akcí nepřekazí
ani průtrž mračen. Kromě
této architektonické
zajímavosti však stojí
za návštěvu i rokokové
zámecké divadlo,
zámecké a pivovarnické
muzeum nebo výstava
Dějiště železné opony
– zde zjistíte, jak tento
nesmyslný „plot“ na naší

vzájemné hranici vnímali
z druhé strany. Vyplatí se
i výstup na zámeckou věž,
který vás odmění krásným
výhledem do krajiny
Waldviertelu.

Třeboň
3 h 25 min

Rakousko

52 km

577 m n. m.
429 m n. m.

15 km

Weitra
zámek Weitra
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30 km

45 km

52 km
zámek Třeboň
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CYKLOTRASA LUŽNICE

CYKLOTRASA LUŽNICE

Třeboň

Tábor

ZÁMEK TŘEBOŇ
→ 9, 13, 25, 49, 52
Až se budete blížit
k Třeboni, už zdálky
uvidíte bílou věž kostela
sv. Jiljí a také vodojem
Na Kopečku. Ale pravou
dominantou tohoto
lázeňského města je
psaníčkovými sgrafity
pokrytý renesanční
zámek. Svého času
byl sídlem neméně
renesanční osobnosti,
Petra Voka, posledního
Rožmberka. Tenhle
rod se vůbec zasloužil
o rozkvět města a okolí –
právě za jejich panování
vybudovali geniální
stavitelé Jakub Krčín
a Štěpánek Netolický
rozsáhlou soustavu
rybníků (Rožmberk je
dokonce největší v Evropě),
napájených Zlatou stokou.
Ale než vyrazíte třeba

na cestu kolem Světa
(rybník Svět lze obejít za
několik hodin), užijte si
ještě pocity zámeckých
pánů a projděte si některý
ze tří prohlídkových
okruhů – Rožmberské
renesanční interiéry,
Schwarzenberská
apartmá, konírnu nebo
psí kuchyni (v ní se vařilo
pro čtyřnohé přátele,
nikoli z nich). Na vás
ovšem čeká na velkém
nádvoří příjemná kavárna
Paolo Sarcelli. Prohlídku
Třeboně můžete zakončit
tam, kde končí všechny
cesty – u hrobky. Tuhle
si nechali na břehu
rybníka Svět vystavět
Schwarzenberkové
v novogotickém slohu a až
před ní spočinete, nejlépe
v podvečer, padne na vás
možná zvláštní tíseň …

Klokoty

HRAD SOBĚSLAV

MĚSTO TÁBOR A HRAD
KOTNOV

→ 52
Král Václav IV. byl za svého
života mnohokrát vězněn.
Jedním takovým místem,
kde nedobrovolně pobýval,
byl hrad v Soběslavi.
Poprvé je uváděn roku
1385 a již krátce na to,
za husitských bouří, měl
namále, neboť byl hned
dvakrát vypálen. Do
dnešních dnů se dochovala
válcová věž Hláska – ta se
těší takové úctě místních,
že je po ní pojmenován
i městský zpravodaj. V roce
2010 byla do středověkého
hradu elegantně
implantována městská
knihovna, moderní stavba
se skleněným skeletem,
a hned se dočkala prestižní
architektonické ceny
Grand Prix 2011 za nejlepší
rekonstrukci.

→ 24, 48, 52
Hrad je možná trochu
nadnesené označení, neboť
do dnešních dnů se z něj
dochovala pouze obraná
válcová věž téhož jména.
Ale pozornost byste jí měli
věnovat nejméně ze dvou
důvodů – je to nejstarší
dochovaná bateriová
(byla v ní děla) věž u nás
a za druhé na ni můžete
vystoupat (155 schodů)
a pokochat se dalekým
rozhledem z výšky 25 m.
Hned u paty věže – jediná
dochovaná městská
brána, zvaná Bechyňská,
zůstala prakticky v původní
podobě z počátku 15.
století. A protože jste
v Táboře, bylo by kacířstvím

Soběslav

1 h 20 min
2h

438 m n. m.

390 m n. m.

opomenout Husitské
muzeum, přičemž jeho
archeologickou expozici
Život ve středověku
najdete právě v Bechyňské
bráně. Z přízemí původní
radnice pak můžete
sestoupit do táborského
podzemí (délka trasy
je 500 metrů a pozor –
teplota je zde jen 10 °C)
a také navštívit stěžejní
expozici muzea věnovanou
husitství. A nemusíte mít
strach, že toto dávné téma
neosloví vaše potomky
– pro ně jsou určeny
multimediální exponáty
či komiksové panely,
které je s touto významnou
epochou našich dějin
seznámí zábavnou
a nenásilnou formou.

Pozn.: varianta pro silniční kolo,
trasa pro horská kola měří cca 1,5 km (10 min)
404 m n. m.

437 m n. m.

KLÁŠTER KLOKOTY
→ 54
„Maria jest jméno její!“
To volali andělé, kteří
odnášeli krásnou dívku,
jež se prý zjevila lidem
někdy v 13. století na
Klokotské hoře. Ať už
to však bylo jakkoli,
jisté je, že na památku
události (a možná také
kvůli prameni s léčivou
vodou) zde vznikla kaple,
k níž začaly proudit davy
poutníků. A tak bylo brzy
třeba postavit kostel větší.
A časem se poutní areál
opět rozrostl a vzniklo
jeho nezaměnitelné
panoráma s mnoha (přesně
jich je deset) věžičkami
na cibulovitých báních,
které vás dnes bude vítat
již z dálky. A třeba právě
během hlavní pouti na

15 min

533 m n. m.

452 m n. m.

svátek Nanebevzetí Panny
Marie, která se koná vždy
okolo 15. srpna. A víte,
proč je věžiček deset? Ano
– deset je prstů sepjatých
k modlitbě.

359 m n. m.
1 h 30 min

402 m n. m.

8 km
zámek Třeboň
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16 km

24 km

33 km
hrad Soběslav

5 km
hrad Soběslav

10 km

15 km

21 km
Tábor

3 km
Tábor –Kotnov

Klášter Klokoty

6 km
Klášter Klokoty

12 km

18 km

23 km
zámek Bechyně
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CYKLOTRASA LUŽNICE

CYKLOTRASA LUŽNICE

Zámek Bechyně

Zámek Mitrowitz

MĚSTO A ZÁMEK
BECHYNĚ
→ 23, 48, 50
Ještě než se Petr Vok
k stáru (ačkoli, bylo mu
tehdy v roce 1602 pouhých
63 let) přestěhoval
natrvalo s celým dvorem
na Třeboň, trávil spoustu
času v Bechyni. Zde se také
roku 1580 ženil. A nelze se
mu divit – Bechyně byla
a je město s mimořádnou
polohou a zvláště zámek
vysoko nad soutokem
Lužnice s říčkou
Smutnou působí vskutku
impozantně. Prohlídková
trasa zámeckými interiéry
vás zavede do prostor, kde
tento slavný Rožmberk
žil nebo které nechal
velkoryse vybudovat.
Obklopil se při tom umělci
a řemeslníky, jejichž prací
doslova vyvrcholila v našich

zemích epocha renesance.
A i kdybyste se nevypravili
na prohlídku přepychových
komnat, projděte si
alespoň zámecký park
a pokochejte se pohledem
hluboko dolů do kaňonu
Lužnice. A vsaďte se, že
v dálce vlevo proti proudu
spatříte Duhu – elegantní
železobetonový most
z roku 1928.

ZÁMEK MITROWITZ
→ 50
Pokud se vydáte na
vyhlídkovou okružní
plavbu (lze ji směle
doporučit!) po řece Vltavě
– loď vyplouvá z Týna
nad Vltavou –, zkuste
vystoupit na „zastávce“
Zámek Mitrowicz
a nebudete litovat. Tento
památkově chráněný,
jedinečný, romantický
a citlivě zrestaurovaný
zámek z roku 1565
se může pochlubit
neopakovatelným geniem
loci. Žasnout budete
zejména nad freskami
v celém reprezentativním
patře. A kdybyste chtěli
aspoň na jednu noc
okusit, jak se cítili bohatí
feudálové při usínání po
těžkém dni, pak vězte,

Týn nad Vltavou

že ve druhém patře
na vás čeká moderně
koncipované ubytování
v bývalých soukromých
komnatách rodu Vratislavů
z Mitrowicz.

ZÁMEK TÝN NAD VLTAVOU
→ 50
V Týně nad Vltavou si
povšimněte hladiny
Vltavy, která zde již
prakticky „neteče“, neboť
až sem dosahuje vzdutí
její hladiny způsobené
46 km vzdálenou
(vzdušnou čarou) Orlickou
přehradou. Víc na vás
ale zřejmě zapůsobí
vltavotýnský zámek,
dobudovaný těsně před
koncem 17. století. Sídlila
v něm arcibiskupská
správa panství, dnes
ji vystřídala městská
knihovna (v přízemí),
v horních patrech pak
najdete městské muzeum
s expozicemi věnovanými
vorařství, loutkám a –
protože jsme ve městě nad
Vltavou – také vltavínům.

ZÁMEK VYSOKÝ HRÁDEK

v hmotě, seznámíte se
s celým palivovým cyklem
→ 50
elektrárny a pohlédnete
Poblíž vysokých chladicích přímo do reaktoru –
samozřejmě jen na řezu
věží jaderné elektrárny
jeho věrné makety. Ano,
Temelín stojí nevelký, ale
o to půvabnější renesanční v zámečku sídlí informační
centrum jaderné
zámeček Vysoký Hrádek.
elektrárny. Otevřené
A jestli vás při pohledu
je každý den od 9 do 16
na něj napadne, jak to
hodin a jeho návštěvu
asi vypadá uvnitř, budete
(je zdarma) lze nanejvýš
nesmírně překvapeni.
doporučit, neboť po jejím
Nespatříte zde žádný
absolvování budete na
intarzovaný nábytek,
vedle stojící atomový kolos
žádné portréty příslušníků
hledět úplně jinýma, takřka
dávných majitelů zámku,
zasvěcenýma očima.
zato se ale dozvíte, jak
se řídí štěpná jaderná
reakce, poznáte princip
uvolňování energie ukryté

31 min
424 m n. m.

zámek Bechyně
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5 km

7,5 km

491 m n. m.

16 min

352 m n. m.

353 m n. m.

2,5 km

352 m n. m.

398 m n. m.

45 min

10 km

zámek Mitrowitz

1 km
zámek Mitrowitz

2 km

3 km

4 km
Týn nad Vltavou

1,5 km
Týn nad Vltavou

3 km

4,5 km

6 km

Vysoký Hrádek

zámek Vysoký Hrádek
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CYKLOTRASA SÁZAVA

Nové Město na Moravě

Další tip na vícedenní cyklovýlet, tentokrát
podél řeky Sázavy, se zastávkami v zajímavých
městech, na hradech, zámcích a u dalších
pamětihodností.

CYKLOLTRASA
SÁZAVA

74,5 km
Ledeč nad
Sázavou

Světlá nad
Sázavou
16,5 km

11 km

15 km
Havlíčkův
Brod

18 km
Nové Město
na Moravě
Přibyslav

Žďár nad
Sázavou

13 km

ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ
→ 60
Zámek z druhé poloviny 16.
století, po přestavbě z roku
1874 v novorenesanční
podobě, je nepochybně
zajímavý sám o sobě, ale
„to hlavní“ najdete uvnitř
– celý zámecký areál slouží
jako expozice Horácké
galerie. Názvem Horácká
se však nenechte zmást,
výstava dalece přesahuje
hranice regionu – v galerii
spatříte mistrovská díla
představitelů moderního
českého sochařství –
Jana Laudy, Vincence
Makovského, Josefa
Mařatky, Jana Štursy,
Karla Pokorného i Josefa
Václava Myslbeka.

Mimořádným zážitkem je
vystavená kolekce skla ze
škrdlovické huti. V letním
období se pro návštěvníky
otevírá atraktivní pozdně
gotické sklepení a do
expozičního prostoru je
zapojeno zámecké nádvoří,
kde rovněž probíhají
koncertní pořady.
Ale nejenom uměním živ
je člověk, Nové Město
na Moravě je zároveň
významným lyžařským
centrem Vysočiny,
a vlastně nejen Vysočiny –
opakovaně se zde konaly
a konají závody světového
poháru v běhu na lyžích
a v biatlonu.

55 min
642 m n. m.

3,3 km
Nové Město na Moravě
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568 m n. m.

6,5 km

9,8 km

13 km

Žďár nad Sázavou
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CYKLOTRASA SÁZAVA

CYKLOTRASA SÁZAVA
Ledeč nad Sázavou

ZÁMEK SVĚTLÁ NAD
SÁZAVOU

HRAD LEDEČ NAD
SÁZAVOU

→ 3, 55

Žďár nad Sázavou

Přibyslav

ZÁMEK ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
→ 4, 56
Zámek přímo v srdci
krásné Vysočiny, uprostřed
Žďárských vrchů, má pro
vás po celý rok nachystáno
spoustu zajímavých akcí –
od koncertů přes kreativní
dílničky, workshopy,
přednášky, až po vícedenní
tematické programy.
Stačí si jen vybrat.
Kdykoli si však můžete
prohlédnout galerii rodu
Kinských nebo výstavu
barokního malířství
a sochařství. Určitě si
nenechte ujít návštěvu
„nejkreativnějšího
muzea ve střední Evropě“
(ocenění Živa Award) –
zdejšího Muzea nové
generace, jež vás formou
multimediální zážitkové
expozice provede příběhem

bývalého cisterciáckého
kláštera i sídla rodu
Kinských. Z muzea
můžete pokračovat
třeba prohlídkou zámku
s průvodcem nazvanou Po
stopách Santiniho.
Jedno z vrcholných děl
Jana Blažeje SantinihoAichela, proslulého
barokního architekta,
bylo vystavěno na dohled
žďárského zámku.
Poutní kostel Svatého
Jana Nepomuckého na
Zelené hoře je jednou
z nejvýznamnějších staveb
tzv. barokní gotiky. Díky
své jedinečnosti se tato
památka dostala dokonce
na Seznam světového
dědictví UNESCO.

Havlíčkův Brod

ZÁMEK PŘIBYSLAV
→ 56
Asi nejslavnější český
vojevůdce, Jan Žižka
z Trocnova (a z Kalicha),
je připomínán na mnoha
místech naší vlasti.
A poblíž Přibyslavi stojí
velká kamenná mohyla
označující památné místo,
kde Jan Žižka 11. října
roku 1424 zemřel. Stalo
se tak při obléhání hradu
ve výše zmíněném městě.
Hrad již neexistuje,
dnes zde stojí zámek,
původně renesanční,
později upravený v duchu
klasicismu. Uvnitř najdete
něco, co byste v zámku
asi nečekali – expozici
historické i současné
požární techniky.

38

→ 55
Že bude město, které
se dříve (do roku 1945)
jmenovalo Německý
Brod, spjaté s novinářem,
básníkem, spisovatelem
a politikem Karlem
Havlíčkem (s přídomkem
Borovský) je nasnadě.
Logicky tak můžete
v Muzeu Vysočiny
Havlíčkův Brod navštívit
stálou expozici věnovanou
tomuto významnému
národnímu buditeli
a mučedníkovi. Muzeum je
na náměstí, a tak by byla
škoda neprohlédnout si
památky historické části
města – opevnění, radnici,
morový sloup, kašnu se
sochou Tritona a mnohé
další. Příjemným místem
k procházkám a relaxaci je
park Budoucnost s mnoha

10 km

15 km

cestičkami i značenou
naučnou stezkou, potoky
a rybníky. Jedinečné
kvasnicové pivo Rebel
(že by tento název měl
evokovat nesmiřitelného
buřiče Karla Havlíčka?)
přímo z ležáckých
tanků můžete ochutnat
v pivovarském hostinci
téhož jména.

459 m n. m.

511 m n. m.

1 h 05 min

450 m n. m.

Žďár nad Sázavou

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

1 h 18 min

594 m n. m.

5 km

Nejen cyklisté, ale i in-line
bruslaři, vozíčkáři, pěší
turisté a v zimě běžkaři
hojně využívají atraktivní
cyklostezku Přibyslav–
Sázava. Zajímavé je, že
byla vystavěna na trase
bývalé železniční trati
vedoucí údolím Sázavy.
Téměř 10 km dlouhá
cyklostezka získala
prestižní ocenění pro
nejlepší evropské zelené
stezky – Greenways 2019.

409 m n. m.

19 km
Přibyslav

4 km
Přibyslav

8 km

12 km

Havlíčkův Brod

4 km
Havlíčkův Brod

8 km

12 km

„Není pokoje na tomto
světě“ – to není povzdech,
nýbrž nápis z roku 1567,
který si můžete přečíst
(v latině) na jižním průčelí
zdejšího zámku. Autorem
sdělení je Burian Trčka
z Lípy, někdejší první
komoří císařský. Dříve
než zámek tu stávala
gotická tvrz z konce
14. století, dnešní podoba
sídla je výsledkem
přestavby z roku 1869.
Až sem zavítáte, vybrat si
můžete hned z několika
prohlídkových okruhů,
přičemž některé byly
vytvořeny i s myšlenkou
na malé návštěvníky:
Expozice historického
evropského skla,
Expozice historických
hodin, obrazů a soch,
Dětské království nebo
pohádkový okruh Na
Sázavě.

51 min
353 m n. m.

16,5 km

Světlá nad Sázavou

Ledeč patří k nejstarším
osadám v Čechách a totéž
lze říci i o zdejším hradu.
Ten široko daleko nemá
konkurenci, je totiž
jediným dochovaným
hradem středního
Posázaví. Kouzlo této
monumentání středověké
památky přitahuje
filmové tvůrce. Natáčeli
zde takové osobnosti
jako Gérard Depardieu,
John Malkovich, Pierre
Richard, Terry Gilliam,
Matt Damon nebo
český režisér Jiří Strach
(pohádka Šťastný smolař).
Na hradě sídlí Muzeum
Jaroslava Foglara, záhy
pochopíte proč: spisovatel
je s Ledečskem opravdu
úzce spjat, neboť kousek
odtud leží na břehu Sázavy,
při trati Posázavského
Pacifiku, kemp Sluneční
zátoka, kde se konaly letní
tábory legendárního oddílu
Pražská dvojka.

568 m n. m.

1 h 10 min

391 m n. m.

15 km

→ 58

2,8 km
Světlá nad Sázavou

5,5 km

8,3 km

11 km

Ledeč nad Sázavou
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CYKLOTRASA THAYA
Slavonice

CYKLOLTRASA
THAYA

Cyklotrasa, jež vás v několika etapách zavede za
památkami – historickými městy, hrady a zámky –
zdobícími tok řeky Dyje (německy Thaya).

82 km

Slavonice
10,3 km

15 km

Dobersberg
8 km

Waidhofen
an der Taya

Česká republika
28 km
Raabs an
der Taya

Groẞ-Siegharts
11,5 km

Rakousko

8,6 km

Ruegers Hardegg

MĚSTO SLAVONICE
→ 12, 48
Historické město
roku 2017 sice neleží
přímo na Dyji a trochu
se tak vymyká z titulu
této kapitoly, ale jeho
návštěvu byste rozhodně
neměli vynechat, neboť
Slavonice jsou opravdu
mimořádně zajímavé –
a to jak na povrchu, tak
i pod zemí: obě místní
náměstí jsou lemována
nádherně zdobenými
pozdně gotickými
a hlavně renesančními
domy, pod povrchem
pak můžete vstoupit do
tajuplných uliček a chodeb
slavonického podzemí,
které není dodnes zcela
zmapované, takže příchuť
jistého dobrodružství
je zajištěna. Možná vás
překvapí, že ze Slavonic

je to jen co by kamenem
dohodil do Kanady –
samozřejmě do té České.
Slavonice jsou totiž
„vstupní bránou“ tohoto
přírodního parku, v němž
si brzy uvědomíte jeho
podobnost (byť v malém
měřítku) s krajinou
země javorového listu:
hluboké lesy, vodní
plochy, pastviny, skalní
útvary. Dobrou zprávou
pro vás, cykloturisty, je
to, že ze Slavonic vede do
rakouského Waidhofen
an der Thaya nová
cyklostezka (vybudovaná
z prostředků EU) a co
víc, sleduje trať bývalé
železnice, takže nějaká
velká stoupání (ačkoli
kopce jsou kořením
cyklistiky) vám radost
nezkazí.

548 m n. m.
53 min
446 m n. m.

2,6 km

Slavonice
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Slavonice

5,1 km

7,7 km

10,3 km
Dobersberg
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CYKLOTRASA THAYA

Dobersberg

Groẞ-Siegharts

ZÁMEK DOBERSBERG
→ 60
Asi byste nečekali, že
k Dobersbergu uprostřed
přírodního parku
Thayatal-Dobersberg mají
vztah naši husité, ale byli
to právě oni, kdo v polovině
15. století zničil zdejší
mohutný gotický hrad.
Čímž vlastně – odborně
řečeno – iniciovali jeho
přestavbu na zámek,
který si však přesto

zachoval mnohé z původní
podoby. Nepochybně
vás ihned zaujmou
předsazené kulaté
věže v rozích, pro tento
zámek charakteristické.
Typické je také kulturní
a takřka vědecké zaměření
Dobersbergu – potěšeni
budou zvláště milovníci
přírodních disciplín a také
vy, kteří dovedete ocenit
hezkou keramiku. Mimo
jiné.

Waidhofen an der Thaya

526 m n. m.
1 h 25 min

4 km
Dobersberg
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MĚSTO WAIDHOFEN AN
DER THAYA
→ 12, 60
Slyšeli jste někdy o městě
jménem Český Bejdov?
Že ne? Tak to je prosím
nejsevernější okresní
město Rakouska a srdce
regionu Waldviertel –
město Waidhofen an der
Thaya. Je ze všech stran
obklopeno přívětivou,
takřka idylickou krajinou,
a tak, toužíte-li kochat
se krásnou přírodou,
věnovat se sportovnímu
vyžití – třeba golfu,
nordic walkingu či
cykloturistice, nebo prostě
jen tak relaxovat, jste tady
správně. Město má jednu
staronovou dominantu –
nově adaptovanou radnici
na hlavním náměstí, která
slouží jako výstavní síň.

Město zkrátka kulturou
žije – jazz, folk, blues
programy zde probíhají
po celý rok. Od roku
2003 patří městu jedno
zajímavé prvenství: najdete
zde největší evropskou
voliéru ibise skalního
(německy Waldrapp),
vzácného, vážně
ohroženého brodivého
ptáka z čeledi ibisovitých.

465 m n. m.

ZÁMEK GROS-SIEGHARTS Nádherný je rytířský sál

s nástěnnými malbami
→ 61
z období mezi lety 1634 až
Hrad, původně opevnění
1645. Odpočinout si můžete
z poloviny 12. století,
v přilehlém parku s mnoha
byl v následujících
vzácnými starými stromy.
stoletích různými majiteli
Jako všechna města
přestavován a rozšiřován,
a obce v tomto regionu
ale samozřejmě utrpěl
leží i Groß-Siegharts
i škody, zejména za
uprostřed půvabné krajiny
husitských válek
Waldviertelu, která nabízí
a během války třicetileté.
nejen doslova rajský
Současnou podobu mu
klid, ale také spoustu
vtiskla rekonstrukce
možností pro nejrůznější
v 80. letech minulého
volnočasové aktivity
století, která ale zachovala spojené s přírodou – záleží
cenné prvky z dřívějších
jen na vás, čemu dáte
období – nezapomeňte
přednost, zda „pouhému“
si prohlédnout arkádové
houbaření, cykloturistice,
nádvoří, cenné štukové
rybaření, nebo třeba
stropy v kancelářích, známé kanoistice na Dyji.
jsou fresky z počátku 18.
století v zámecké kapli.

534 m n. m.

57 min

442 m n. m.

8 km

Raabs an der Thaya

37 min

15 km

Waidhofen an der Taya

2,9 km
Waidhofen an der Taya

5,8 km

8,6 km

nálezy objevené při
archeologickém průzkumu
obce, život místního
→ 62
obyvatelstva z dob počátků
průmyslové revoluce zase
Asi to víte, ale pro jistotu:
řeka Dyje vzniká soutokem poznáte v regionálním
vlastivědném muzeu
Rakouské a Moravské
Weikertschlag. Obec
Dyje. A právě v tomto
Raabs an der Thaya není
místě, necelých 20 km
velká, a tak se asi vypravíte
jihovýchodně od Slavonic,
leží městečko Raabs an der i do okolí, které rovněž stojí
za to: právem oblíbeným
Thaya. Jeho dominantu
výletním cílem je rozsáhlá
nepřehlédnete – je jí
mohutný, protáhlý, dodnes zřícenina hradu Kollmitz
(česky Chlumec), vysloveně
obydlený hrad na skalní
romanticky pak působí
výšině nad řekou. Patří
ruiny hradu Eibenstein
k nejstarším v Rakousku
(česky Ivanov), poprvé
a tak může sloužit
zmiňovaného již koncem
takřka jako učebnice
architektonických slohů – 12. století. Po všem tom
najdete tu prvky románské, putování si pak můžete
odpočinout a načerpat
gotické i renesanční. Ale
nové síly ve wellness
i podhradí je zajímavé.
komplexu Thayatal
V obci samotné na
Vitalbad (v obci Raabs an
vás čekají dvě muzea:
der Thaya).
v Grenzlandmuseum
uvidíte cenné
540 m n. m.

2 h 17 min
356 m n. m.

431 m n. m.

643 m n. m.

12 km

HRAD RAABS AN DER
THAYA

11,5 km
Groẞ-Siegharts

2 km
Groẞ-Siegharts

4 km

6 km

8 km
Raabs an der Taya

7 km
Raabs an der Taya

14 km

21 km

28 km
zámek Ruegers
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Ruegers

Hardegg

ZÁMEK RUEGERS
→ 61
Jako má své zámky
francouzská Loira, má
je i naše (a samozřejmě
rakouská) Dyje. Jednou
z perel navlečených na
její šňůrce je zámek
Ruegers, reprezentativní
barokní sídlo hraběte von
Khevenhüller, tehdejšího
místodržícího Dolního
Rakouska. V minulosti
(a možná i dnes?) se tu
střídali i vskutku vysoce
postavení hosté, o čemž
svědčí například salónek
císařovny Marie Terezie na
břehu rybníka. Raritou je
psí hřbitov z 19. století.
Směle můžeme napsat,
že už zde na vás čekají
(tedy ne na hřbitově, ale
na zámku), neboť výklad

při prohlídkách probíhá
i v českém jazyce a zámek
Ruegers, stojící v městečku
Riegersburg, je výborně
přístupný právě na kole.

HRAD HARDEGG
→ 21, 62
Jméno Hardegg zní trochu
jako hrádek, ale tohle věru
žádný hrádek není – na
vysokém skalním útesu
nad řekou Thaya (což je
samozřejmě německé
jméno Dyje) spatříte
impozantní mohutný
hrad, jednu z největších
románských pevností
Dolního Rakouska. Kdysi
střežila západní hranici
Velkomoravské říše.
Stejnojmenné město,
které vzniklo v podhradí,
se naopak pyšní titulem
nejmenšího města
Rakouska. Ačkoli je hrad
v soukromém vlastnictví
jakéhosi hraběte, můžete
si přesto dopřát jeho
prohlídku (dokonce
i sami, bez průvodce),
přičemž zjistíte, že je
zde k vidění spousta

exponátů spojených
s osobou příslušníka
habsburského rodu
a později mexického císaře
Maxmiliána Mexického
(1832–1867). Uvidíte zde
i jeho posmrtnou masku.
Nechybí však ani klasické
„hradní náležitosti“ jako je
rytířský sál, zimní a letní
kuchyně, žalář a také
výhled na Hardegg z hradní
(konkrétně té východní)
věže. Ale i na druhém břehu
Dyje, tedy na české straně,
je kam se vydat: přivítá vás
historické město Znojmo,
zámek Vranov nad Dyjí,
a zejména děti potěšíte
návštěvou malé ZOO na
hradě Bítově.

53 min

493 m n. m.

297 m n. m.

2,1 km
zámek Ruegers
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4,3 km

6,4 km

8,6 km
hrad Hardegg
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Jindřichův Hradec

46
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REJSTŘÍK PAMÁTEK – JIŽNÍ ČECHY
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REJSTŘÍK PAMÁTEK – JIŽNÍ ČECHY
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C2

7
B1

8
C1

C3

Město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 370 92 České Budějovice
infocb@c-budejovice.cz • +420 386 801 413
www.inbudejovice.cz

Město Písek
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 1
infocentrum@pisek.eu • +420 382 330 111
www.pisek.eu

Městská bašta a opevnění města Vodňany
náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
mag@vodnany.net • +420 383 382 057
www.infocentrumvodnany.cz

Město Nová Bystřice
Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
info@novabystrice.cz • +420 384 386 284
www.novabystrice.cz

Město piva a tužek na soutoku Vltavy a Malše a založené
roku 1256 králem Přemyslem Otakarem II. → 15, 20

Někdejší královské město na březích zlatonosné Otavy,
proslulé druhým nejstarším mostem ve střední Evropě.

Dochované opevnění z přelomu 15. a 16. století včetně
několika hranolových věží (bašt). V jižní baště je od roku
2015 expozice vojenských dějin města.

Nejstarší zmiňované sídlo (1175) v okrese Jindřichův
Hradec. Městská památková zóna, konečná stanice
úzkorozchodné železnice.

3

4

9

10

D3

C1

B2

D2

Město Nové Hrady
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady
kic@novehrady.cz
+420 386 362 117
www.novehrady.cz

Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor
infocentrum@mutabor.cz
+420 381 486 233
www.visittabor.eu

Prachatické muzeum
Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
muzeum@prachatickemuzeum.cz • +420 388 311 419
www.prachatickemuzeum.cz

Tvrz Žumberk u Nových Hradů
Žumberk, 374 01 Trhové Sviny
zumberk@muzeumcb.cz • +420 727 822 574
www.muzeumcb.cz

Město přímo na česko-rakouském pomezí, nedaleko se
v údolí říčky Stropnice nachází romantický krajinářský park
Terčino údolí. → 9, 15, 53

Město, založené husity roku 1420 a pojmenované podle
hory Thabor u Nazaretu, je známé i díky nejstarší přehradní
nádrži v Česku, rybníku Jordán. → 24, 33, 52

Muzeum sídlící v bohatě zdobeném Sittrově domě bylo
založeno roku 1904. Řada stálých expozic, mj. „Renesance –
zlatý věk města“. → 18

Původně pozdně gotická tvrz z konce 15. století později
přestavěná na renesanční zámeček, sídlo stálé expozice
malovaného nábytku z jižních Čech.

5

6

11

12

C4

B2

Městská památková rezervace Slavonice
Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice
i@slavonice-mesto.cz • +420 725 032 742
www.slavonice.eu

Město Bechyně
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
reditel@kulturnidum.cz • +420 606 911 007
www.kulturnidum.cz

Renesanční město se dvěma náměstími a jedinečně
zdobenými měšťanskými domy na česko-moravskodolnorakouském pomezí, označované někdy jako „malá
Telč“. → 12, 41

Město na soutoku Lužnice a říčky Smutné je proslulé
lázněmi, keramikou, mostem zvaným „Duha“ a zámkem,
někdejším reprezentativním sídlem Petra Voka
z Rožmberka. → 23, 34, 50

48

C2

C3

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň
info@itrebon.cz • +420 725 964 705
www.itrebon.cz

Zámek Český Rudolec
Zámek, Český Rudolec 1, 378 83 Český Rudolec
info@zamek-ceskyrudolec.cz • +420 774 752 436
www.zamek-ceskyrudolec.cz

Město rybníků, kaprů a lázní, renesanční sídlo posledního
Rožmberka, Petra Voka. → 9, 13, 25, 32, 52

Zámek v Českém Rudolci, bohužel stále chátrající, pro svou
podobnost se známější jihočeskou památkou označovaný
jako „malá Hluboká“.
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14
B2

Zámek Mitrowicz
Koloděje nad Lužnicí 1, PSČ 375 01
bedrich@mitrowicz.cz • +420 728 353 133
www.zamekmitrowicz.cz
Citlivě zrekonstruovaný zámek z roku 1565 nedaleko Týna
nad Vltavou na břehu řeky Lužnice, památkově chráněný
objekt s unikátními freskami. → 34

15

19
B2

20
C1

B1

Tvrz a zámek v Dobrši
Dobrš 1, 384 73 Stachy
info@galerie-coco.cz • +420 777 641 164
www.dobrs.cz

Zámek Lnáře
Lnáře 1, 387 42 Lnáře
zameklnare@seznam.cz • +420 604 401 432
www.zameklnare.eu

Bývalé sídlo arcibiskupské správy panství, dnes zde působí
městská knihovna a muzeum. → 35

Původně gotický objekt, renesančně a ještě později
barokně přebudovaný. V zámecké části stavby je
v současnosti umístěna umělecká galerie CoCo.

Barokní zámek (dostavěn roku 1686) obklopený rozlehlou
anglickou zahradou s cennými sochami Ignaze Platzera
a romantickou mešitou se dvěma minarety.

16

21

22

Zámek Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou
náměstí Míru 1, 375 01 Týn nad Vltavou
asistent@kultura.tnv.cz • +420 385 772 303
www.kulturatyn.cz

B2

C1

B1

C3

Barokní zámek Měšice
Chýnovská 1/67, 391 56 Tábor
jan.berwid-buquoy@arcor.de • +420 607 935 400
www.zamekmesice.beepworld.de

Zámek Dub
Dub 1, 384 25 Dub u Prachatic
mio@email.cz • +420 603 750 056
www.zamekdub.webnode.cz

Zámek Blatná
Na Příkopech 320, 388 01 Blatná
info@zamek-blatna.cz • +420 383 422 934
www.zamek-blatna.cz

Zámek Nová Bystřice
Mírové nám. 1, 373 33 Nová Bystřice
spravce@zameknovabystrice.cz • +420 777 947 793
www.zameknovabystrice.cz

Původně renesanční tvrz přestavěná barokně, dnes
v soukromém vlastnictví. Pozoruhodná expozice Bydlení,
život a práce na zámku.

Poprvé zmiňován roku 1274, později mnohokrát
přestavovaný, dnes v soukromém vlastnictví, celoročně
otevřen, místo konání nejrůznějších akcí.

Jedno z nejzachovalejších vodních panských sídel v našich
zemích. Původně tvrz, ve 14. století přestavěná na gotický
hrad. V soukromém vlastnictví, veřejnosti přístupný.

Hrad zřejmě již z 12. století, později renesančně a v 2.
polovině 17. století barokně upraven. Veřejnosti přístupný
pouze příležitostně.

17

18

23

24

B2

C2

C3

C1

Zámek Bechyně
Zámek 1, 391 65 Bechyně
info@resort-bechyne.cz • +420 602 843 442
www.zamek-bechyne.cz

Zámeček Vysoký Hrádek
Zámeček Vysoký Hrádek, 373 05 Temelín
infocentrum.ete@cez.cz • +420 381 102 639
www.cez.cz

Zámek Jindřichův Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
jindrichuvhradec@npu.cz • +420 384 321 279
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Zámek Kratochvíle
Petrův Dvůr 9, 384 11 Netolice
kratochvile@npu.cz • +420 388 324 380
www.zamek-kratochvile.cz

Původně knížecí hradiště na skalním výběžku
nad soutokem Lužnice s říčkou Smutnou, později
reprezentativní sídlo Petra Voka z Rožmberka. → 23, 34, 48

Renesanční zámeček 5 km jihozápadně od Týna nad
Vltavou, dnes sídlo informačního centra Jaderné elektrárny
Temelín. → 35

Jeden z největších zámeckých komplexů v České republice.
Několik prohlídkových okruhů, nádvoří zámku je
pravidelným místem konání kulturních akcí. → 12, 24, 54

Renesanční klenot inspirován italskými vilami nechal
v letech 1583–1589 vystavět Vilém z Rožmberka, stavitelem
byl Baldassaro Maggi z Arogna. → 18
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C2

31
C1

32
C3

D3

Zámek Třeboň
Zámek 115, 379 01 Třeboň
zamek.trebon@seznam.cz • +420 384 721 193
www.zamek-trebon.cz

Zámek Vimperk
Zámek 20, 385 01 Vimperk
vimperk@npu.cz • +420 388 411 506
www.zamek-vimperk.cz

Hrad Landštejn
Landštejn 2, 378 81 Slavonice
landstejn@npu.cz • +420 607 559 450
www.hrad-landstejn.cz

Hrad Nové Hrady
Komenského 33, 373 33 Nové Hrady
novehrady@npu.cz • +420 724 331 336
www.hrad-novehrady.cz

Srdcem zámku, renesančního sídla Petra Voka
z Rožmberka, je dvoupatrová čtyřkřídlá budova s věží.
Většina fasád je zdobena sgrafity. → 9, 13, 25, 32, 49

Kdysi gotický hrad, v 17. století přestavěný na zámek,
současná novorenesanční podoba vznikla v druhé polovině
19. století.

Románský hrad v hlubokých lesích České Kanady, na
trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. → 20

Hrad z 1. poloviny 13. století na okraji města téhož jména
nad řekou Stropnicí. V rámci prohlídky lze shlédnout
unikátní expozici černého skla – hyalitu. → 9, 15, 48

27

28

33

34

B2

C4

D2

B1

Hrad Soběslav
Městská knihovna Soběslav
Horní příkopy 76
392 01 Soběslav
knihovnasobeslav@
seznam.cz
+420 381 524 187
www.knihovnasobeslav.cz

Hrad Rožmberk
382 18 Rožmberk nad Vltavou
rozmberk@npu.cz • +420 380 749 838
www.hrad-rozmberk.cz

Hrad Zvíkov
Státní hrad Zvíkov, 397 19 Písek
zvikov@npu.cz • +420 382 285 676
www.hrad-zvikov.cz

Současnou podobu dala původně renesančního zámku
klasicistní přestavba, o níž se zasloužil porýnský rod
říšských svobodných pánů Dalbergů.

Středověký hrad s moderní vestavbou Městské knihovny
oceněnou architektonickou Grand Prix 2011. → 32

Jeden z nejstarších hradů Vítkovců, předchůdců
Rožmberků, pochází z poloviny 13. století. → 8

„Král českých hradů“ byl založen zřejmě již Přemyslem
Otakarem I. nad soutokem Vltavy s Otavou (dnes pod
hladinou přehrady Orlík). → 3, 17

29

30

35

36

Zámek Dačice
Havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice
dacice@npu.cz • +420 384 420 246
www.zamek-dacice.cz

B1

B2

C2

D2

Strakonický hrad
Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 21 Strakonice
infocentrum@meks-st.cz • +420 380 422 744
www.hradstrakonice.cz

Bechyňská brána a věž Kotnov
Klokotská ul., 390 01 Tábor
tabor@husitskemuzeum.cz • +420 381 251 884
www.husitskemuzeum.cz

Klášter Borovany
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
info@borovany-cb.cz • +420 606 128 591
www.borovansko.cz

Kláštery Český Krumlov
Klášterní dvůr 97, 381 01 Český Krumlov
informace@divadlock.cz • +420 725 554 709
www.klasteryck.cz

Hrad a zámek na soutoku Otavy s Volyňkou. Gotický hrad
založil v 1. polovině 13. století rod Bavorů. Veřejnosti
přístupný, sídlo Muzea středního Pootaví. → 17

Mohutná věž je pozůstatkem staršího hradu. Přiléhající
brána je novější, vznikla v době založení husitského města
Tábor po roce 1420. → 24, 33, 48

Bývalý augustiniánský klášter (založen 1455), později
přeměněn na zámek v barokním stylu, do roku 1939
v držení Schwarzenbergů.

Rozsáhlý komplex klášterů minoritů a klarisek v historické
části města zařazeného na seznam UNESCO. → 8
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D2

43
C3

44
C4

B4

Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod
cist@klastervyssibrod.cz • +420 380 746 674
www.klastervyssibrod.cz

Minoritský klášter v Jindřichově Hradci
Štítného 124/I, 377 01 Jindřichův Hradec
muzeum@mjh.cz • +420 728 976 004
www.mjh.cz

Město Telč
Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
info@telc.eu • +420 567 112 407
www.telc.eu

Město Jihlava
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
tic@jihlava-city.cz • +420 567 167 158
www.jihlava.cz

Jediný fungující cisterciácký klášter v Česku byl založen
roku 1259. Záhy převzal i roli rodové rožmberské nekropole.
→7

Klášter ze 14. století, centrální rajský dvůr s křížovou
chodbou po obvodu. Dnes slouží Muzeu Jindřichohradecka.
→ 12, 24, 51

Perla moravské renesance zapsaná na seznamu UNESCO.
Zámek, náměstí s bohatě zdobenými měšťanskými domy
a tři rybníky lákající k vycházkám. → 12

Bohaté hornické město (těžba stříbra) založené ve 13.
století na hranici Čech a Moravy. Podzemí (katakomby)
patří s délkou 25 km k nejrozsáhlejším u nás.

39

40

45

46

C3

B2

A4

B3

Muzeum fotografie a mod.obraz.médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
mfmom@mfmom.cz • +420 384 361 761
www.mfmom.cz

Milevský klášter bratří premostrátů
U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko
prohlidky@klastermilevsko.cz • +420 736 209 344
www.klastermilevsko.cz

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod
icentrum@muhb.cz • +420 569 497 353
www.muhb.cz

Zámek Kamenice nad Lipou
nám. Čsl. Armády 1, 394 70 Kamenice nad Lipou
zamek.kamenice@upm.cz • +420 565 432 667
www.kamenicenl.cz

Muzeum zaměřené zejména na fotografii, ale i další
obrazová média. Výstavy významných fotografů minulosti
i současných autorů. → 13, 24, 51

Nejstarší klášter jižních Čech (založen mezi lety 1184
a 1187). Po roce 1989 byla zdejší komunita premonstrátů
opět obnovena.

Město na řece Sázavě je poprvé písemně uváděno
v roce 1256. Významný dopravní uzel. V názvu města je
připomínán spisovatel Karel Havlíček Borovský. → 41

Původní hrad z 13. století. Poslední, klasicistní přestavba
byla provedena v 19. stol. K zámku přiléhá anglický park
s prastarou lípou, jež dala městu název. → 24

41

42

47

48

B2

C2

Klášter Klokoty
Staroklokotská 1, 390 03 Tábor-Klokoty
klokotypoutni@centrum.cz • +420 731 402 906
www.klokoty.cz

Klášter Zlatá Koruna
Zlatá Koruna 1, PSČ 382 02
zlatakoruna@npu.cz • +420 380 743 126
www.klaster-zlatakoruna.cz

Místo spjaté s poutěmi k Panně Marii leží na okraji
města Tábora. Současná podoba je výsledkem velkorysé
přestavby z 18. století. → 33

Cisterciácký klášter založený Přemyslem Otakarem II.
s cílem omezit rozpínavost Vítkovců. Jeden z nejcennějších
komplexů gotické architektury ve střední Evropě.

54

A4

Zámek Světlá nad
Sázavou
Zámecká 1
582 91 Světlá nad Sázavou
info@zameksvetla.cz
+420 569 333 558
www.zameksvetla.cz
Zámek nabízí expozice historického evropského skla, hodin,
obrazů a soch nebo prohlídkové okruhy pro děti. → 3, 41

B3

Zámek Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
zamek@zirovnice.cz • +420 565 494 095
www.zirovnice.cz
Kdysi gotický hrad pánů z Hradce byl v 16. století přestavěn
na renesanční zámek, později barokně upraven. Dnes je
využíván pro účely muzea.
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49

55

B5

Muzeum Velké Meziříčí
Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
muzeumvm@muzeumvm.cz • +420 566 522 773
www.muzeumvm.cz

A5

Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek 8/8
591 20 Žďár nad Sázavou
info@zamekzdar.cz
+420 602 565 309
www.zamekzdar.cz

56
A4

B3

CEKUS Chotěboř, Městské muzeum
Riegrova 1, 583 01 Chotěboř
muzeum-chotebor@cekus.eu • +420 569 623 293
www.cekus.eu

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Masarykovo nám. 12, 393 01 Pelhřimov
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz • +420 565 323 184
www.muzeumpe.cz

Muzeum sídlící v zámeckém objektu shromažďuje
sbírky převážně regionálního charakteru (přírodovědné
a historické). → 4

Zámek nabízí zážitkové multimediální expozice a také
možnost ubytování v Barokní věži. → 4, 38

Založeno v roce 1885. Svým zaměřením bylo a je
vlastivědné, sbírkotvornou činností dokumentující přibližně
katastrální území města Chotěboře.

Je situováno v prostorech bývalého zámku pánů z Říčan.
Stálé expozice věnované otci a synovi Šejnostovým a také
historii města a regionu.

51

52

57

58

B3

A4

B4

C5

Hasičské muzeum Přibyslav
Husova 300, 582 22 Přibyslav
jpatek@chh.cz • +420 569 430 050
www.pribyslav.cz

Zámek Brtnice
Zámek 1, 588 32 Brtnice
infocentrum@brtnice.cz • +420 737 910 586
www.zamekbrtnice.webnode.cz

Zámek Dukovany
Dukovany 1, PSČ 675 56
info@zamekdukovany.cz • +420 739 348 915
www.zamekdukovany.cz

Někdejší tvrz z 2. poloviny 13. století byla přestavěna na
hrad a po polovině 16. století na renesanční zámek.

V interiérech renesančního zámku, v 18. století rozšířeném
a upraveném, je umístěna stálá expozice Historie požární
ochrany. → 38

Renesanční zámek na místě původního gotického hradu.
Ačkoliv je chráněn jako kulturní památka, díky sporům
o vlastnictví není udržován a v současnosti chátrá.

Zámek v pozdně barokní podobě je ideálním místem pro
pořádání oslav, svateb, koncertů a jiných společenských
událostí.

53

54

59

60

Zámek Červená Řečice
Červená Řečice 1
daniel@david.cz • +420 777 191 953
(ukončení rekonstrukce v roce 2021)
www.cervenarecice.cz

B4

C4

B4

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, 674 01 Třebíč
info@muzeumtr.cz • +420 568 408 890
www.muzeumtr.cz

Muzeum řemesel
Moravské Budějovice
nám. Míru 1
676 02 Moravské Budějovice
m.budejovice@muzeumtr.cz
+420 568 421 100
www.muzeum.
mbudejovice.cz

Muzeum autíček na zámku Příseka
Příseka 18, 588 32 Brtnice
recepce@muzeumauticek.cz • +420 727 804 514
www.museumauticek.cz

Muzeum sídlí v bývalém valdštejnském zámku
přestavěném v 16. století z původně benediktinského
kláštera.

Stálé expozice v budově zámku a v budově bývalých
masných krámů. Od září 2018 probíhá rekonstrukce,
předpokládané znovuotevření v sezóně 2021.

Jedinečné muzeum v nedávno zrekonstruovaném zámku
z 15. století. Expozice obsahuje řadu zajímavých i raritních
exponátů.

56

C4

Zámek Police
Police 1
675 34 Police u Jemnice
urad@obec-police.cz
+420 777 688 843
www.obec-police.cz
V současnosti v zámku sídlí muzeum RAF, další prohlídková
trasa je věnována historickým motocyklům.
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62
B5

68
B4

A5

B3

Zámek Budišov
Budišov 1, okr. Třebíč
jdohnalova@mzm.cz • +420 778 743 950
www.mzm.cz

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo nám. 1, 592 31 Nové Město na Moravě
pokladna@horackagalerie.cz • +420 566 654 211
www.horackagalerie.cz

Hrad Roštejn
Doupě 1, 588 56 Telč
rostejn@muzeum.ji.cz
+420 739 382 901
www.hrad-rostejn.cz

Hrad Kámen
Kámen 1, 394 13 Kámen
hrad.kamen@muzeumpe.cz
+420 565 426 609
www.hradkamen.cz

Současná honosná podoba je barokní z 20. let 18. století.
Z téže doby pochází i zámecký park s bohatou sochařskou
výzdobou.

Stálé expozice představují významná díla představitelů
realistické linie moderního českého sochařství, výstavu
doplňují obrazy malířů spjatých s regionem. → 37

Pozdně gotický hrad přebudovaný na renesanční lovecký
hrádek. Dominantou je sedmiboká, 45 m vysoká věž
s dalekým výhledem. Expozice Muzea Vysočiny Jihlava.

Hrad postavený na rozsáhlé skále, jež dala hradu zřejmě
jméno. Na návštěvníky čekají expozice Starý palác, Bydlení
a sbírka jednostopých vozidel (historických motocyklů).
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69

70
A4

B5

C4

B3

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
nám. Míru 1, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
jaromerice@npu.cz • +420 568 440 237
www.zamek-jaromerice.cz

Zámek Náměšť nad Oslavou
Zámek 1, 675 71 Náměšť nad Oslavou
namest@npu.cz • +420 568 620 319
www.zamek-namest.cz

Hrad Lipnice
Lipnice nad Sázavou
1 PSČ 582 32
lipnice@npu.cz
+420 724 961 945
www.hrad-lipnice.cz

Zámek patří k nejmohutnějším barokním stavbám 1. pol.
18. stol. V té době byl ve vlastnictví rodu Questenberků. → 4

Zámek, jenž je výjimečným dokladem renesančního
stavitelství na Moravě, stojí na místě původního gotického
hradu. Využíval jej prezident E. Beneš jako letní sídlo.

Hrad byl založen pány z Lichtenburka, za Trčků z Lípy na
počátku 16. století byl přestavěn. Navštívit lze rozhlednu,
sklepení, kapli nebo archeologickou expozici.

Klášter premonstrátů, založený již ve 12. století, je dosud
vyhledávaným poutním místem a centrem duchovního
života. Oblíbený je klášterní pivovar a restaurace.
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B4

A3

Hrad Polná
Městské muzeum Polná, Zámek 486, 588 13 Polná
muzeum@muzeum-polna.cz • +420 567 212 336
www.muzeum-polna.cz

Hrad Ledeč nad Sázavou
Hradní 701, 584 01 Ledeč n. Sázavou
hrad@ledecns.cz • +420 731 612 460
www.hrad-ledec.cz

Areál hradu a zámku se dvěma nádvořími. Prohlídkové
trasy a expozice vypovídají o historii hradu i města,
zajímavá je sbírka historických hodin.

Jediný dochovaný hrad středního Posázaví. Na hradě je mj.
Muzeum Jaroslava Foglara. → 39

58

C4

Klášter Želiv
Želiv 1, PSČ 394 44
centrum@zeliv.eu • +420 725 448 291
www.zeliv.eu

D4

Kanonie premostrátů
v Nové Říši
U Kláštera 1
588 65 Nová Říše
opatnr@centrum.cz
+420 567 318 110
www.klaster.novarise.cz

Město Eggenburg
Kremserstraße 3, 730 Eggenburg
stadtgemeinde@eggenburg.gv.at • +43 2984 3501
www.eggenburg.gv.at

Klášter založen roku 1211 původně jako ženský, po
roce 1597 mužský. Od roku 1991 se ujali kláštera znovu
premonstráti.

Město s kompletně dochovanými městskými hradbami.
Zajímavosti: Kamenické muzeum, Krahuletzovo muzeum
nebo sbírka hodin Ferdinanda Stanglera.
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79
D3

80
E3

E3

Město Waidhofen/Thaya
Hauptplatz 1, 3830 Waidhofen/Thaya
stadtamt@waidhofen-thaya.gv.at • +43 2842 5030
www.waidhofen-thaya.at

Město Zwettl
Sparkassenplatz 4, 3910 Zwettl
touristinfo@zwettl.gv.at • +43 2822 503129
www.zwettl.info

Zámek Pöggstall
Hauptplatz 1, 3650 Pöggstall
gemeinde@poeggstall.at • +43 2758 2383
www.poeggstall.gv.at

Zámek Artstetten
Schlossplatz 1, 3661 Artstetten
museum@schloss-artstetten.at • +43 7413 8006
www.schloss-artstetten.at

Nejsevernější okresní město Rakouska je vyhlášené svou
gastronomií – makové speciality, pokrmy z brambor
a waldviertelský kapr. → 12, 42

Historické město s řadou pamětihodností, významný je
zejména cisterciácký klášter založený roku 1139.
→ 11, 26, 63

Postaven v 13. století jako vodní hrad. V letech 1795 až
1919 patřil zámek Habsburkům. V interiérech je umístěno
Muzeum dějin práva.

Zámek s expozicí přibližující životní příběh rakouského
následníka trůnu Ferdinanda d’Este. → 5
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D4

Zámek Schiltern
Obere Straße 45, 3553 Schiltern
office@schloss-schiltern.at • +43 2734 8222
www.schloss-schiltern.at

Zámek Dobersberg
Schlossgasse 1, 3843 Dobersberg
gemeinde@dobersberg.gv.at • +43 2843 2332
www.dobersberg.gv.at

Zámek Ruegers
Riegersburg 1, 2092 Riegersburg
office@schlossruegers.at • +43 664 2145855
www.schlossruegers.at

Zámek Waldreichs
Schloss Waldreichs, 3594 Franzen
forstamt@ottenstein.at • +43 2988 6530
www.waldreichs.at

Původně hospodářský dvůr z 10. století, v 16. století
rozšířen na zámek. Unikátní je expozice modelové železnice
o rozloze 300 m2, okolo zámku je terapeutická zahrada.

Původně gotický hrad zničený husity a poté přestavěný
na zámek s charakteristickými předsunutými nárožními
věžemi. → 42

Původní vodní zámek byl barokně přestavěn podle plánů
architekta F. A. Pilgrama. V zámeckém parku je nejstarší psí
hřbitov v Rakousku. → 44

Na zámku sídlí lesní úřad a také Dolnorakouské středisko
sokolnictví a dravců.
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78

83

84

D4

Zámek Zogelsdorf
Zogelsdorf 10, 3730 Zogelsdorf
gemeinde@burgschleinitz-kuehnring.at • +43 2984 2653
Sídlo poprvé zmiňováno v roce 1122. Na místě bývalé
pevnosti dnes stojí barokní zámek (výsledek přestavby
z roku 1670). Zajímavosti: muzeum řádů (vyznamenání,
medaile, odznaky) nebo naučná stezka zahradou.
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D4

D4

D3

Zámek Rosenburg
Rosenburg 1, 3573 Rosenburg
schloss@rosenburg.at • +43 2982 2911
www.rosenburg.at

Zámek Groß-Siegharts
Schlossplatz 1, 3812 Groß Siegharts
stadtamt@gde.siegharts.at • +43 2847 2371
www.siegharts.at

Zámek Weitra
Schloss Weitra 71, 3970 Weitra
info@schloss-weitra.at • +43 2856 3311
www.schloss-weitra.at

Renesanční zámek. Pro návštěvníky jsou připraveny např.
expozice sokolnictví, rozsáhlá sbírka zbraní, konají se zde
pravidelné akce a slavnosti. → 4, 11, 21

Hrad v centru městečka téhož jména. Okolní krajina
Waldviertelu skýtá řadu možností pro volnočasové aktivity
v přírodě. → 43

Monumentální zámek v krajině Waldviertelu. Zajímavosti:
rokokové zámecké divadlo nebo pivovarnické muzeum.
→ 15, 31
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D4

D3

Hrad Burgschleinitz
Gemeindeplatz 1, 3730 Burgschleinitz
gemeinde@burgschleinitz-kuehnring.at • +43 2984 2653
www.burgschleinitz-kuehnring.at

Hrad Hardegg
Hardegg Stadt 38, 2082 Hardegg
office@burghardegg.at • +43 664 2145855
www.burghardegg.at

Klášter Geras
Hauptstraße 1, 2093 Geras
info@stiftgeras.at • +43 2912 3450
www.stiftgeras.at

Klášter Zwettl
Stift Zwettl 1, 3910 Zwettl
info@stift-zwettl.at • +43 2822 20202-0
www.stift-zwettl.at

Hrad na kraji rybníka, obklopený hlubokým vodním
příkopem. Ačkoli není přístupný veřejnosti, jeho nádherné
okolí stojí za návštěvu.

Mohutný hrad na útesu nad nejmenším městem Rakouska.
Expozice představuje životní osudy císaře Maxmiliána I.
Mexického. → 21, 44

Nejseverněji položený klášter v Rakousku byl založen roku
1153 jako působiště premonstrátů. Proslulá je klášterní
bylinná zahrada.

Cisterciácký klášter byl založen roku 1138 – je třetím
nejstarším dodnes stále činným cisterciáckým klášterem
na světě! → 11, 26, 60
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Hrad Heidenreichstein
Schremserstraße 1
3860 Heidenreichstein
forstamt@kinskyheidenreichstein.at
+43 2862 52268
www.kinsky-heidenreich
stein.at

Hrad Rappottenstein
Rappottenstein 85, 3911 Rappottenstein
burg@atf.at • +43 2828 8250
www.burg-rappottenstein.at

Město Freistadt
Waaggasse 6, 4240 Freistadt
kernland@oberoesterreich.at • +43 7942 75700-0
www.regionfreistadt.at

Zámek Weinberg
Weinberg 1, 292 Kefermarkt
schloss-weinberg.post@ooe.gv.at • +43 7947 6545-0
www.schloss-weinberg.at

Největší (a zřejmě i nejkrásnější) vodní hrad v Rakousku je
přístupný pouze přes dva mosty. Vznikl někdy po polovině
12. století a ve své historii nebyl nikdy poničen.

Hrad na žulovém masivu nad údolím řeky Kamp původně
chránil obchodní cesty od Dunaje do Čech. Od roku 1664 je
ve vlastnictví hrabat z Abenspergu a Traunu.

Město blízko českých hranic bylo založeno počátkem 13.
století na tzv. Linecké stezce. Má dochované historické
centrum se dvěma branami a zámek ze 16. století.

Zámek s mohutnými hradbami a nárožními kruhovými
baštami slouží jako vzdělávací, výstavní a hudební
centrum. Vyhlášený je každoroční Weinberský advent.
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Hrad Raabs
Oberndorf 1, 3820 Raabs/Thaya
verlag@bibliothekderprovinz.at • +43 2856 3794
www.bibliothekderprovinz.at

Klášter Altenburg
Abt Placidus Much-Straße 1, 3591 Altenburg
info@stift-altenburg.at • +43 2982 3451
www.stift-altenburg.at

Hrad původem z románského období, jenž je dominantou
městečka téhož jména nedaleko Slavonic. Další zříceniny
(Kollmitz a Eibenstein) v blízkém okolí. → 43

Klášter založený roku 1144. Ke klášteru přiléhá zahrada
Náboženství věnovaná hlavním náboženským směrům.
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Hrad Reichenstein
Hornorakouské hradní muzeum Reichenstein
Reichenstein 1, 4230 Tragwein
office@burg-reichenstein.at • +43 7236 31400
www.burg-reichenstein.at
Poprvé písemně uváděn roku 1230. Dnes umělecké
a kulturní centrum.

D1

Klášter Schlägl
Schlägl 1, 4160 Aigen-Schlägl
zv@stift-schlaegl.at • +43 7281 8801
www.stift-schlaegl.at
Premonstrátský kanovnický klášter byl založen již na
počátku 13. století (na místě zaniklého cisterciáckého).
Zajímavosti: románská krypta, pivovar, knihovna.
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1
JIŽNÍ ČECHY
11 ×
1 České Budějovice, C2
→ 15, 20, 48
2 Písek, B1 → 48
3 Nové Hrady, D3 → 9, 15, 48, 53
4 Tábor, B2 → 24, 33, 48, 52
5 Slavonice, C4 → 12, 41, 48
6 Bechyně, B2 → 23, 34, 48, 50
7 Vodňany, C1 → 49
8 Nová Bystřice, C3 → 49
9 Prachatice, C1 → 18, 49
10 Žumberk, D2 → 49
11 Třeboň, C2
→ 9, 13, 25, 32, 49, 52

16 ×
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Český Rudolec, C3 → 49
Mitrowicz, B2 → 34, 50
Týn nad Vltavou, B2 → 35, 50
Měšice, B2 → 50
Dub, C1 → 50
Bechyně, B2 → 11, 50
Vysoký Hrádek, C2 → 35, 50
Dobrš, C1 → 51
Lnáře, B1 → 51
Blatná, B1 → 51
Nová Bystřice, C3 → 51

VYSOČINA
3×
43 Telč, C4 → 12, 55
44 Jihlava, B4 → 55
45 Havlíčkův Brod, A4 → 39, 55

19 ×
46 Kamenice nad Lipou, B3
→ 24, 55
47 Světlá nad Sázavou, A4
→ 3, 39, 55
48 Žirovnice, B3 → 55
49 Velké Meziříčí, B5 → 4, 56
50 Žďár nad Sázavou, A5 → 4, 38, 56
51 Červená Řečice, B3 → 56
52 Přibyslav, A4 → 38, 56
53 Třebíč, B4 → 56
54 Moravské Budějovice, C4 → 56
55 Chotěboř, A4 → 57
56 Pelhřimov, B3 → 57

WALDVIERTEL
3×
72 Eggenburg, D4 → 59
73 Waidhofen/Thaya, D3
→ 12, 42, 60
74 Zwettl, D3 → 11, 26, 60, 63

10 ×
75
76
77
78
79
80
81

Schiltern, D4 → 60
Dobersberg, C3 → 42, 60
Zogelsdorf, D4 → 60
Rosenburg, D4 → 4, 11, 21, 60
Pöggstall, E3 → 61
Artstetten, E3 → 5, 61
Ruegers, C4 → 44, 61

MÜHLVIERTEL
1×
93 Freistadt, D2 → 63

1×
94 Weinberg, D2 → 63

23 Jindřichův Hradec, C3
→ 12, 24, 51, 54
24 Kratochvíle, C1 → 18, 51
25 Třeboň, C2
→ 9, 11, 13, 25, 32, 49, 52
26 Vimperk, C1 → 52
27 Dačice C4 → 52

A

7×
28
29
30
31
32
33
34

Soběslav, B2 → 32, 52
Strakonice, B1 → 17, 52
Tábor, B2 → 24, 33, 48, 52
Landštejn, C3 → 20, 53
Nové Hrady, D3 → 9, 15, 48, 53
Rožmberk, D2 → 8, 53
Zvíkov, B1 → 3, 17, 53

35
36
37
38

Borovany, C2 → 53
Český Krumlov, D2 → 8, 53
Vyšší Brod, D2 → 7, 54
Jindřichův Hradec, C3
→ 12, 24, 51, 54
Jindřichův Hradec, C3
→ 12, 24, 51, 54
Milevsko, B2 → 54
Klokoty, B2 → 33, 54
Zlatá Koruna, C2 → 54

8×

39
40
41
42

B

57
58
59
60
61
62
63

Brtnice, B4 → 57
Dukovany, C5 → 57
Příseka, B4 → 57
Police, C4 → 57
Budišov, B5 → 58
Nové Město na Mor., A5 → 37, 58
Jaroměřice nad Rokytnou,
C4 → 4, 58
64 Náměšť nad Oslavou, B5 → 58

5×
65
66
67
68
69

C

Polná, B4 → 58
Ledeč nad Sázavou, A3 → 39, 58
Roštejn, B4 → 59
Kámen, B3 → 59
Lipnice, A4 → 59

2×
70 Želiv, B3 → 59
71 Nová Říše, C4 → 59
82 Waldreichs, D4 → 61
83 Groß-Siegharts, D4 → 43, 61
84 Weitra, D3 → 15, 31, 61

5×
85
86
87
88
89

Burgschleinitz, D4 → 62
Hardegg, C4 → 21, 44, 62
Heidenreichstein, C3 → 62
Rappottenstein, D3 → 62
Raabs, C4 → 43, 62

D

3×
90 Altenburg, D4 → 62
91 Geras, D4 → 15, 36, 63
92 Zwettl, D3 → 11, 26, 60, 63

1×
95 Reichenstein, E2 → 63

1×
96 Schlägl, D1 → 63
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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 RakouskoČR 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.

Vydání této publikace je podpořeno projektem Památky
žijí – Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví
v regionech jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel –
Mühlviertel pro hrady, zámky, kláštery a města s hradbami.
V rámci tohoto projektu byly na těchto památkách
podpořeny kulturní akce (koncerty, slavnosti, výstavy,
divadla, poutě, festivaly apod.), zhotoveny webové stránky,
studie, mapa a brožura, provedena mediální kampaň –
rádiové spoty, videospoty, reklama na internetu, v tisku
a televizi, billboardy, veletrhy a výstavy apod.

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.

Památky žijí
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