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▶ Místo úvodu
Internet: www.jiznicechy.cz
Informace: Jihočeská centrála cestovního ruchu, Jírovcová
1, České Budějovice

Munický rybník u zámku Hluboká
Není divu, že název regiónu Jižní Čechy vyvolává v lidech představu
o dovolené a historii. Oblast jižních Čech je podle všech statistik
nejvyhledávanějším turistickým regiónem u nás. Většina
návštěvníků si Jižní Čechy spojuje s rybníky, hrady, zámky a vodní
turistikou. Konkrétně si lidé nejvíce vzpomenou na Český Krumlov,
Hlubokou, Třeboň a Písek.

Kromě hezké přírody najdete na jihu Čech také celou řadu
zachovalých městských center, zámků, hradů a klášterů. K
nejstarším hradům patří ty, které byly postaveny v 12.-13.
století na ochranu hranic českého království. Patří k nim
Vítkův hrad, Rožmberk, Český Krumlov, Nové Hrady,
Jindřichův Hradec a Landštejn u Slavonic. Řada z nich
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byla v období renesance přestavěná na renesanční zámky –
Český Krumlov, Jindřichův Hradec.
Na naše poměry jedinečný renesanční zámek je
Kratochvíle, postavený jako letohrádek a lovecký zámeček
pro Viléma z Rožmberka, nedaleko Českých Budějovic.
Svou malebnou polohou uprostřed rybníku a schovaný
uprostřed lesů každého určitě okouzlí vodní zámeček
Červená Lhota u Jindřichova Hradce. Kláštery ve Vyšším
Brodu, Zlaté Koruně a v Milevsku přenesou návštěvníka
do doby, kdy u nás vznikaly první gotické církevní stavby. V
Písku stojí další významná gotická památka. Je jí přes 100
metrů dlouhý most, který je starší než pražský Karlův most.
Atrakce najdete také v malých vesnicích, kde byste je stěží
očekávali. V malých vesnicích mezi Soběslaví a Veselím nad
Lužnicí, v okolí Prachatic a Hluboké nad Vltavou se
zachovaly staré statky postavené v tzv. jihočeském baroku.
Jedna z těchto vesnic – Holašovice - se dokonce dostala
na seznam světového dědictví UNESCO. Na seznamu
světového dědictví je zapsána také perla jižních Čech,
kterou je město Český Krumlov se svým zachovalým
historickým jádrem a zámkem.
Ze zachovalých městských center patří k nejhezčím Český
Krumlov, Slavonice, Prachatice, Jindřichův Hradec,
Třeboň, Tábor a České Budějovice. Ctitelé nedotčené
přírody by měli vyrazit do České Kanady, oblasti plné lesů,
louk a rybníků jižně od Jindřichova Hradce. Ideální
prostředkem jak se seznámit se zdejší přírodou je jízda
úzkokolejkou jezdící z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.
U Tábora se nachází Chýnovská jeskyně, nejstarší
zpřístupněná jeskyně u nás.
Tip pro cykloturisty - Jižní Čechy na kole
Od poloviny června do konce září jsou v jižní části Jihočeského
kraje v provozu zvláštní autobusové linky pro turisty s koly.
Autobusy jezdí od poloviny června do konce září o víkendech, v
červenci a srpnu každý den. Dopravní systém se jmenuje
Cyklotrans a provozují ho autobusy ČSAD Jihotrans. Autobusy jezdí
na těchto trasách:
České Budějovice-Prachatice-Vimperk-Kvilda
České Budějovice-Český Krumlov-Horní Planá-Volary-Kvilda
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České Budějovice-Kaplice-Nové Hrady-Hojná Voda
České Budějovice-Třeboň-Jindřichův Hradec-Slavonice
České Budějovice-Český Krumlov-Lipno-Horní Planá
Prachatice-Volary-Horní Planá-Vyšší Brod-Český Krumlov
Internet: www.cyklotrans.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO
České Budějovice jsou přirozeným centrem jižních Čech.
Leží uprostřed kotliny zabírající centrální část jihočeského
kraje a mohou se pochlubit hezkým obrovským náměstím a
zachovalým městským jádrem. Nedaleký zámek Hluboká
ležící v oblasti plné rybníků patří k nejhezčím na jihu země a
v okolních vesnicích najdete četné příklady architektury tzv.
jihočeského selského baroka - nejhezčí statky na vás čekají
v Holašovicích. Milovníci renesanční architektury by neměli
zapomenout na návštěvu Kratochvíle, rozkošného
renesančního zámečku obklopeného hezkou zahradou.
Pivo na jihu Čech
Jižní Čechy jsou také regiónem známým svou pivní tradicí.
Nejznámějším zdejším pivovarem je samozřejmě Budějovický
Budvar, kromě něj tady existuje ještě dalších sedm pivovarů Budějovický měšťanský pivovar, protivínský Platan, pivovar
Eggenberg v Českém Krumlově, strakonický Nektar, pivovarský
dvůr Lipan v Týnu nad Vltavou, pivovarský dvůr Zvíkov a třeboňský
Regent. Třeboňský pivovar založený v roce 1379 patří k nejstarším
pivovarům u nás, kde se nepřetržitě již několik set let vaří pivo.

▶ České Budějovice
Internet: www.c-budejovice.cz, www.budweb.cz
Počet obyvatel: 100 000
Největší město Jihočeského kraje, které leží na soutoku
Vltavy a Malše, má necelých 100 000 obyvatel. Centrum
Českých Budějovic má pravidelný půdorys se čtvercovým
náměstím uprostřed pocházející z dob založení města.
Náměstí je pojmenované po zakladateli města Přemyslu
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České Budějovice před bouřkou
Otakarovi II. Tento český král založil město spolu s
dominikánským klášterem v roce 1265.
Chloubou náměstí jsou staré historické domy s podloubím
po všech čtyřech stranách. V období, kdy u nás vládl Karel
IV. obdržely České Budějovice celou řadu městských
privilegií, díky kterým město dobře prosperovalo. Základem
prosperity města byl ve středověku obchod s Dolními
Rakousy a těžba stříbra v blízkém Rudolfově, který je dnes
již součástí města. Z hospodářského úpadku způsobeného
třicetiletou válkou se město vzpamatovalo až v 19. století.
V tomto století bylo na okraji historického centra založeno
několik továren a podniků, z nichž některé existují dodnes.
Nejznámějším z nich je českobudějovický Budvar, pivovar
založený v roce 1895, jehož polovina výroby jde dnes
především na export. Vídeňská firma Hardtmuth přemístila
do Českých Budějovic svou továrnu na výrobu tužek. Mezi
lety 1825-1832 byla v Českých Budějovicích postavena první
koněspřežná železnice na evropském kontinentu, která
spojovala město s Lincem. V tomto období přišlo město také
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o městské hradby, které byly zbourány a na jejich místě byly
založeny městské sady.
Historické centrum města působí příjemným dojmem a k
seznámení se s ním potřebujete asi tak dvě hodiny. Většina
historických památek se nachází v bezprostředním okolí
náměstí Přemysla Otakara II. Svými rozměry 133 x 133
metrů se jedná o největší náměstí naší země. Uprostřed
náměstí stojí Samsonova kašna z roku 1720 s barokním
sousoším představujícím čtyři atlanty nesoucí lasturu se
sochou Samsona a lva. Kvůli dopravě obrovské lastury
musela být dokonce rozšířena jedna z městských bran.
Český Budvar, německý Budweiser a americký Bud
Nejznámějším výrobkem Českých Budějovic je pivo. Podobně jako v
každém našem městě také v Českých Budějovicích se pivo vařilo již
od středověku. Moderní dějiny vaření piva v Českých Budějovicích
se začaly psát v roce 1795.
V tomto roce byla mezi městem a právovárečníky, tj. občany
držícími právo vařit pivo, podepsána dohoda, která
právovárečníkům dávala monopol na vaření piva ve městě.
Měšťanský pivovar, který tak vznikl, používal pro své pivo již od
roku 1802 označení Budweiser Bier. V roce 1879 obdržel
pivovar od rady města právo používat na etiketách městský znak.
V roce 1852 byl na lineckém předměstí otevřen nový pivovar, který
začal vařit pivo tehdy novou metodou založenou na spodním
kvašení.
V druhé polovině 19. století se budějovické pivo začalo vyvážet také
do ciziny a v roce 1872 se dostalo také do Nového světa. Tady se v
té době začal vařit americký Budvar. S výrobou začal nějaký pan E.
Anheuser spolu se svým zetěm A. Buschem, který byl původem
Němec. Začali s výrobou piva tzv. bavorského typu, od kterého
přešli na výrobu tzv. českého piva. Inspiraci hledali právě v
budějovickém ležáku.
Na jednom ze svých reklamních letáků se k tomu v počátcích
dokonce přiznali. Jako správní obchodníci si v roce 1876 nechali
zaregistrovat obchodní značku Budweiser Lager Beer. Tu za
nějakou dobu převedli na společnost Anheuser-Busch. Je pikantní,
že pivovar, který dnes vaří Budvar u nás v té době ještě
neexistoval. Budějovičtí měli v té době jiné starosti a o americký
Budvar se nezajímali.
Předchůdce dnešního Budějovického Budvaru vznikl až asi o dvacet
let později a to jako následek sporů, které tehdy otřásaly celou naší
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společností. Jednalo se o národnostní spory mezi Čechy a Němci,
které v Budějovicích vyústily kromě jiného také do založení Českého
akciového pivovaru v roce 1895. Nový pivovar (dnešní Budvar) byl
postaven na opačné straně města na Pražském předměstí, kde stojí
dodnes. Své první pivo do USA vyvezl pivovar se stoprocentním
českým kapitálem v roce 1906 .O rok na to si společnost AnheuserBusch nechala zaregistrovat obchodní značku Budweiser Beer na
celé území USA..
Tady je začátek všech současných sporů o obchodní značku
Budweiser. Budějovičtí tvrdí, že se jedná o produkt pevně svázaný s
místem původu, Američané to popírají a poukazují na registraci
obchodní značky již v roce 1876, tedy dávno předtím, než si ji
zaregistrovali Jihočeši.
Evropská unie dává za pravdu Budvaru. Podle platných pravidel EU
patří Budvar podobně jako parmská šunka, víno z bordeaux,
olomoucke sýrečky, tokajské víno a podobně do kategorie produktů
chráněných podle místa původu.
Originalita budějovického Budvaru spočívá v tom, že se vaří z
domácích surovin (žatecký chmel, moravský slad) a hlavně z
vody z vlastních artéských studní. Podle německého pivního zákona
- „Rheinheitsgebot“ – z roku 1516 se může pivo vyrábět pouze ze
sladu, ječmene, droždí a vody. Podle tohoto zákona Američané
používající pří výrobě piva Bud také rýži pivo vlastně nevyrábějí.
Němci jim dokonce odmítli uznat obchodní značku Bud, protože je
podobná německému pivu Bitburger Pils a jeho obchodní značce
Bit.

Dominantní budovou náměstí je modro-bílá radnice stojící
na západní straně. Dnešní podoba radnice pochází z let
1727-1730, kdy byla původně renesanční radnice
přestavěna ve stylu baroka. Několik metrů od náměstí se
nad okolní starou zástavbou tyčí Černá věž, 72 metrů
vysoká věž z poloviny 16. století, která je symbolem města.
Z vyhlídkové terasy je hezký pohled na staré město a okolí.
Barokní katedrální chrám sv. Mikuláše stojí na místě, kde
kdysi stál gotický kostel, který shořel v roce 1641. V době
třicetileté války v letech 1631-35 se tady uchovávaly české
korunovační klenoty.
Další zajímavá budova se nachází v Krajinské ulici asi 50
metrů od náměstí. Jedná se o budovu Masných krámů,
renesanční tržnici, ve které se před několika sty lety
prodávalo maso. Dlouhá léta se tady nacházela vyhlášená
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stejnojmenná a velice známá hospoda, která byla
zdevastována povodněmi v roce 2002. Bohužel nedořešené
vlastnické poměry brání jejímu opětovnému otevření. Několik
desítek metrů odsud stojí na Piaristickém náměstí
dominikánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie. Jedná se o nejstarší budovy města z období založení
města. Za klášterem se zachovala část středověkých
městských hradeb. Vedle kostela stojí skladiště soli, gotická
budova z roku 1531.
V nedaleké Panské ulici se zachovalo několik gotických
domů a Rabštejnská věž, několikrát přestavovaná věž ze
14. století, která byla součástí městských hradeb. Další
obranná věž se nazývá Železná panna a nachází se na
opačné straně centra města. Dostanete se k ní, když se
vydáte po Mlýnské ulici podél potoka, který vede od
dominikánského kláštera směrem na jih.
Příjezd a doprava
Město leží na hlavním tahu z Prahy doLince. Parkovat
můžete na hlavním náměstí, kde je velké placené
parkoviště, další placená parkoviště se nacházejí v
bezprostředním okolí náměstí, např. u budovy muzea.
Dobré železniční a autobusové spojení do Prahy, přímé
vlaky jezdí také do Brna, Ostravy a Plzně. Železniční nádraží se nachází asi
10 minut pěšky od centra. Po východu z nádraží se dejte směrem doprava a
pak rovně po Lannové třídě. Černá věž před vámi je dobrým orientačním
bodem. Autobusové nádraží se nachází hned vedle železničního nádraží.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Informační centrum, nám. Přemysla Otakara II. 2, tel. 386801413, internet:
www.budweb.cz. Infocentrum se nachází v přízemí radnice.
Turistické a mapové centrum, nám. Přemysla Otakara II. 21, tel.
386352589, internet: www.mapove-centrum.cz. Soukromé infocentrum
nedaleko hotelu Zvon. Najdete tady bohatý výběr map a průvodců,
zprostředkují vám tady ubytování a zařídí prohlídku města.

Muzea a galerie
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, otevřeno denně kromě po od 10.00-18.00
hod., v zimě do 17.00 hod. Historické, přírodovědné a umělecké sbírky.
Strážní domek koněspřežní železnice, Mánesova 10, otevřeno denně
kromě po od 9.00-12.00 a 12.30-17.00 hod. Expozice je věnována historii
koněspřežní železnice, která vedla z Budějovic do Lince.
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Jihočeské motocyklové muzeum, Piaristické nám., Malá Solnice.
Hornické muzeum Rudolfov, Adamovská 13, Rudolfov.

▶ Hluboká nad Vltavou
Internet: www.hluboka.cz, www.hluboka.info
Počet obyvatel: 4 500

Nádvoří na zámku Hluboká
Zámek Hluboká patří k nejnavštěvovanějším zámkům
jižních Čech. Leží asi 6 km severně od Českých Budějovic
na skalní vyvýšenině nad Vltavou. Městečko Hluboká nad
Vltavou bylo založeno v polovině 13. století českým králem
Václavem I.
V průběhu staletí se majitelé dnešního zámku často měnili a
každý z nich se zapsal do dějin zámku nějakou přestavbou.
Dnešní podoba zámku pochází z let 1839-71, kdy ho
tehdejší majitel Jan Adolf II. Schwarzenberg nechal
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přestavět ve stylu tudorské gotiky. Devatenácté století bylo
obdobím romantismu a lidé se v myšlení vraceli často do
období gotiky. S gotickými hrady a šlechtickými sídly se Jan
Adolf II. seznámil v průběhu svých dvou cest do Anglie.
Protože se mu zde velice líbilo, rozhodl se nechat přestavět
své sídlo v Hluboké v duchu a stylu gotiky.
Z původního gotického hradu a barokního zámku toho hodně
nezůstalo. V bezprostředním okolí nového zámku byl
založen anglický park a byla postavená také nová správní
budova pro úředníky knížecího panství. Dnes tato budova
slouží jako hotel a to dokonce s původním názvem Štekl.
Další budovy nechal tehdejší majitel postavit v podhradí, tj. v
dnešním městečku, kde byl postaven také kostel sv. Jana
Nepomuckého.
Zámek Hluboká je s 262 místnostmi relativně velkým
zámkem. Z celkového počtu je 92 místností zařízeno
historickým nábytkem. V průběhu prohlídky se seznámíte
pouze s částí z nich. K nejhezčím částem zámku patří
přijímací místnosti, jejichž zdi jsou obloženy dřevem z
různých stromů. Vzácný je i zdejší nábytek, obrazy a flámské
tapisérie ze 17. století.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Parkoviště pro automobily se nachází pod zámkem ve
vesnici asi 15 minut od zámku. U parkoviště zastavují
také autobusy, které sem jezdí z Českých Budějovic.
Příjezd z Budějovic možný také vlakem.

Informace
Informační centrum, Masarykova 35, tel. 387966164, internet:
www.hluboka.cz. Informační centrum je otevřeno pouze v sezóně.

Muzea a galerie
Zámek Hluboká, otevřeno denně kromě po od 9.00-17.00 hod., říjen-duben
otevřeno pouze v so, ne od 9.00-16.00 hod.
Alešova jihočeská galerie, otevřeno denně od 8.00-16.00 hod. Expozice
jihočeského gotického umění a gotické plastiky.
Zámek Ohrada, otevřeno denně od 8.30-18.00 hod. Expozice rybářství,
lesnictví a myslivosti.
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ZOO
ZOO Ohrada, Hluboká nad Vltavou, internet: www.zoo-ohrada.cz, otevřeno
denně od 9.00-18.00 hod., v zimě do 16.00 hod. Zoologická zahrada
založená v roce 1939 se nachází se na břehu rybníka a je specializovaná
na evropskou zvěř.

Milovníci umění mohou po návštěvě zámku zamířit ještě do
Alšovy jihočeské galerie, milovníci přírody se rádi projdou
zámeckým parkem anglického stylu. Další turistické atrakce
se nachází v bezprostředním okolí zámku. Asi 3 km od
zámku stojí na břehu Munického rybníku lovecký zámeček
Ohrada, kde je dnes umístěna expozice zemědělského
muzea s akcentem na rybníkářství, myslivost a lesnictví.
Hned vedle něj se nachází malá zoologická zahrada, která
zaujme především děti. Seznámit se zde mohou především
se středoevropskou zvířenou.
Tip pro cykloturisty - Půjčovny kol ČD
Na vybraných železničních stanicích Českých drah v turisticky
atraktivních oblastech si můžete půjčit kolo. Na jihu Čech jsou
půjčovny v těchto městech: České Velenice, Jindřichův Hradec,
Tábor, Třeboň a Veselí nad Lužnicí.
Internet: www.cd.cz/pujcovnykol

▶ Holašovice
Holašovice leží asi 15 km západním směrem od Českých
Budějovic. Jedná se o vesnici založenou někdy v průběhu
13. století. Od roku 1292, kdy ji král Václav II. daroval
cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě, až do roku 1848
byla majetkem tohoto kláštera. Její jedinečnost spočívá v
tom, že si zachovala svůj původní půdorys z doby, kdy
byla založená. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 210 x
70 metrů s rozlehlou návsí s rybníčkem a kovárnou
uprostřed. Náves je lemována 22 typickými jihočeskými
statky.
Typický jihočeský statek se skládá z hlavní obytné budovy a
špýcharu, které jsou spojeny obrovskou bránou. Dvůr, který
takto vznikl byl zezadu uzavřen stodolou. Štíty domů mají
trojúhelníkový tvar a svou podobou připomínají barokní
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kostely. Proto se tomuto stavebnímu stylu říká také
jihočeské selské baroko. Fasády a štíty domů jsou bohatě
zdobeny barevnými reliéfy s různými motivy. Vypadají
přesně tak jako v druhé polovině 19. století, kdy byly
přestavěny ve stylu selského baroka.
Holašovice jsou nejlépe zachovalou jihočeskou vesnicí s
původními selskými domy. V roce 1998 byly zapsány na
seznam světového dědictví UNESCO. Dnes, do předtím
turisticky netčené vesnice, proudí auta i autobusy s
návštěvníky z celé Evropy. Ty na několik minut zaplaví
náves, udělají spoustu fotografií a jedou dále. Najíst se a
něco vypít můžete v restauraci U Vojty, která s nachází ve
špýcharu jednoho ze statků.

Jihočeské baroko
Západně od Hluboké nad Vltavou se v krajině četných
menších i větších rybníků rozkládají Hlubocká blata. Ve
vesnicích jako jsou Plástovice, Bavorovice, Opatovice,
Pištín, Malé Chrášťany, Česká Lhota, Munice, Vihlavy a
Zbudov se zachovala celá řada vesnických statků
postavených ve stylu jihočeského selského baroka. Hodně
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statků se nachází v Plástovicích, které se mohou pochlubit
hezkou velkou návsí. Malé Chrášťany vypadají jako typická
jihočeská vesnice jak je známe z obrázků Josefa Lady.
Hezká malá náves obklopená starými statky, kaple uprostřed
a staleté lípy kolem. A v zimě je to vše zasypané sněhem.
Prostě pohádka. Typickým architektonickým prvkem všech
statků jsou jejich nádherné štíty bohatě zdobené ornamenty.
Štíty mají podobu trojúhelníku s rovnými stranami nebo
lehce do oblouku vykrojeného trojúhelníku s bílým
lemováním. Pokud se budete chtít přenést do doby, kdy tyto
hezké domy vznikaly přečtěte si román Karla Klostermanna
„Mlhy na Blatech“, který popisuje život vesnic na blatech v
70. a 80. letech 19. století.

Jihočeské baroko
„Kraj rovný jako stůl, vyplněný bohatými, žírnými lány, posetý
nesčíslnými velkými i malými rybníky, pánev jakási, zalitá v
dávnověku vodou, která tu tvořila, jak se zdá, obrovské jezero, z
něhož tu a tam ostrůvek vystupoval a jehož břehy na severu a jihu
sotva stanoviti lze...“
K. Klostermann: Mlhy na Blatech
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Renesanční zámeček Kratochvíle leží uprostřed lesů
nedaleko města Netolice u hlavní silnice z Českých
Budějovic do Plzně. Zámeček byl postaven v letech 1583-89
italským architektem
Baltazarem Maggi pro Viléma
Rožmberka. Jeho renesanční vzhled napovídá, že se
architekt nechal silně inspirovat Itálií a to konkrétně
renesančními vilami z oblasti Benátska. Zámek si zachoval
svůj původní renesanční charakter a i když jeho interiér není
zařízen dobovým nábytkem, jeho exteriér určitě stojí za
shlédnutí. Tak malebný příklad renesanční architektury
nenajdete všude. Nádherná zahrada se zámkem
obklopeným vodním příkopem tvoří kulisu, která se nevidí
každý den. Od roku 1981 je v zámku umístěna expozice
věnovaná kreslenému a loutkovému filmu u nás.
Zámek Kratochvíle, otevřeno červen-srpen denně kromě po
od 9.00-17.15 hod., květen, září pouze do 16.15 hod., mimo
sezónu pouze v so, ne od 9.00-16.00 hod.

PÍSECKO
Písecko je dalším jihočeským regiónem, který můžeme
označit za krajinu rybníků. Ty jsou rozesety v krajině jižně od
města směrem na Strakonice. Město Písek se může
pochlubit nejstarším kamenným mostem u nás a hezkým
historickým centrem. Severně od města se nachází dva z
nejznámějších jihočeských hradů a zámků, kterými jsou
Zvíkov a Orlík.

▶ Písek

Internet: www.mesto-pisek.cz, www.episek.cz
Počet obyvatel: 30 000
Písek, město ležící na obou březích řeky Otavy, bylo
založeno v polovině 13. století. Jeho zakladatelem byl český
král Přemysl Otakar II., který na jihu Čech založil několik
měst. Zakládáním měst se tento český král snažil posílit
královskou moc na jihu svého království. Dalším důvodem
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vedoucím k založení města bylo zřejmě zlato, které se tehdy
na řece Otavě rýžovalo.
Centrum dnešního Písku tvoří soustava tří náměstí.
Největší z nich se jmenuje Velké náměstí a nachází se na
něm radnice, dvoupatrová barokní budova z poloviny 18.
století a gotický kostel Povýšení sv. Kříže. Původní klášterní
kostel ze 13. století má hezké renesanční sgrafitové průčelí
z doby, kdy se v kostele nacházela městská solnice.
Dvoupatrová radnice s barokním průčelím byla postavená v
polovině 18. století. Dnes slouží jako městský úřad.
Průchodem v radnici se dostanete do někdejšího areálu
královského hradu, ze kterého se zachovalo pouze jedno
křídlo. V areálu hradu se dnes nachází Prácheňské muzeum
s hezkým původním gotickým sálem zvaným Rytířský sál.
Nejhezčí a také nejvzácnější památkou Písku je Kamenný
most z druhé poloviny 13. století, který je starší než Karlův
most. Z náměstí se k němu dostanete Karlovou ulicí.
V centru města - v okolí Velkého, Alšova a Havlíčkova
náměstí - najdete celou řadu starých domů. Původní gotické
domy, které tady byly postaveny po požáru v roce 1535, mají
dnes převážně barokní a klasicistické fasády. Alšovo
náměstí zdobí morové sousoší připomínající epidemii moru z
roku 1713. Ulicí L. Janáčka se odtud dostanete k dalšímu
gotickému kostelu pocházejícímu z období založení města.
Gotický kostel Narození Panny Marie je vyzdoben
gotickými freskami z nichž některé patří k nejstarším u nás.
Při pohledu na ciferník hodin na věži si
všimněte, že ručičky jsou umístěny
naopak - velká ukazuje hodiny a malá
PRAKTICKÉ
minuty. Toto zajímavé řešení snižuje
INFORMACE
zátěž hodinového stroje.

Příjezd a doprava
Písek leží na silnici 20 vedoucí z Plzně do Českých Budějovic, které jsou
vzdálené 50 km. Zdarma můžete zaparkovat na parkovišti Na Výstavišti,
které je nedaleko Kamenného mostu. V centru jsou placená parkoviště.
Dobré autobusové spojení několikrát denně z Prahy. Příjezd vlakem je
trochu komplikovaný protože Písek neleží na hlavní trati Plzeň-České
Budějovice, přestupovat musíte v Ražicích.
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Informace
Infocentrum, Heydukova 97, tel. 382213592, internet: www.cpisek.cz,
oevřeno v sezóně denně od 9.00-18.00 hod., mimo sezónu po-pá od 9.0017.00 hod. Prodej map a průvodců, zprostředkování ubytování, veřejný fax.

Muzea a galerie
Prácheňské muzeum, Velké nám. 114. Otevřeno denně kromě po od 9.0018.00 hod., v zimních měsících pouze do 17.00 hod. Dějiny, flóra a fauna
regiónu, zajímavá je výstava věnovaná dějinám dobývaní zlata.

Cyklistika
Okolím města vede 6 cyklotras o délce 20-50 km. Výchozím bodem všech
tras je Kamenný most, všechny trasy jsou středně náročné.

Vodáctví
Vodáci v Písku obvykle zakončují splutí řeky Otavy, které trvá 4-5 dnů.
Oblíbeným úsekem pro vodáky je úsek ze Sušice do Písku, který je dlouhý
asi 60 km. Klidnější úsek vede směrem na sever a to z Písku k hradu
Zvíkov. Možné jsou také jednodenní výlety na vybrané úseky Otavy, které
buď začínají nebo končí v Písku.

Golf
Hones Golf Club, dr. Weinera 2375, Písek-Kestřany, internet: www.hgc.cz.
Hezky do jihočeské přírody s rybníky a staletými duby zasazené hřiště.

▶ Milevsko, Zvíkov, Orlík
Milevsko, desetitisícové město asi 20 km severně od Písku,
slouží většině návštěvníků jako východisko pro návštěvu
hradu Zvíkov a zámku Orlík. Z místních památek stojí za
shlédnutí románský klášter, který leží asi 2 km od centra
města a gotický kostel sv. Jiljí stojící na hřbitově vedle
kláštera.
Románský klášter řádu premostrátů byl
postaven v druhé polovině 12. století, v
PRAKTICKÉ
průběhu dalších staletí byl několikrát
INFORMACE
přestavován. Hlavní loď s mohutnými
pilíři a dvě kostelní věže pochází z doby
založení kláštera, zatímco příčná loď je
gotická. Neogotická fasáda kostela pochází v konce 19.
století. V klášteře jsou dnes umístěny sbírky píseckého
muzea věnované dějinám města a okolí.
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Informace
Informační centrum, nám. E. Beneše 1, internet: www.sdruzenimilevsko.cz/html/infocentrum.htm. Infocentrum se nachází v budově
knihovny.

Muzea a galerie
Milevské muzeum, Klášter 563, Milevsko. Dějiny města a okolí.

Zvíkov, jeden z nejstarších hradů Čech, se vypíná na
skalnatém ostrohu nad soutokem Vltavy a Otavy. Hrad, který
byl postaven v letech 1226-48, si dodnes uchoval svůj
gotický charakter. Pozoruhodná je zejména hradní kaple a
dvůr s gotickým podloubím. Zvíkov byl postaven jako
královský hrad a svou zlatou dobu zažil v době vlády Karla
IV. Karel IV. zde pobýval velice rád a hrad nechal
rekonstruovat. Až do doby, kdy byl postaven Karlštejn,
sloužil Zvíkov jako místo, kde se uchovávaly korunovační
klenoty.
K nejhezčím částem hradu patří kaple sv. Václava patřící k
mistrovským dílům raněgotické architektury. Kaple je
vyzdobená nástěnnými malbami z období kolem roku 1480.
Oltář, dílo neznámého mistra, je zase přibližně z roku 1510.
V roce 1719 přešel Zvíkov do rukou Schwarzenberků, kteří
nechali hrad zrekonstruovat, další rekonstrukcí prošel hrad
koncem 19. a 20. století.
Hrad Zvíkov, internet:
www.zvikovskepodhradi.cz/hradzvikov.html, otevřeno denně
kromě po od 9.00-15.30 hod., duben, říjen otevřeno pouze v
so, ne od 9.00-15.30 hod. Ideální je přijet vlastním autem,
doprava autobusem do Zvíkovského Podhradí je časově
náročná. Z vesnice musíte ještě asi 2 km pěšky na hrad.
Vlakové spojení neexistuje.
Tip na výlet
Mezi Zvíkovem a Orlíkem plují v létě výletní parníky. Pokud máte
čas je dobré nechat auto na parkovišti na Orlíku a udělat si výlet na
Zvíkov a jet zpět opět parníkem nebo to udělat naopak. Doba
plavby jedním směrem asi 45 min. V červenci a srpnu jezdí lodě
denně, jinak pouze o sobotách a nedělích.
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Na malém výběžku do Vltavy leží severně od Zvíkova zámek
Orlík. Tento ze tří stran chráněný zámek byl postaven jako
gotický hrad v druhé polovině 13. století. V průběhu staletí
byl několikrát přestavován. Nejdůležitější stavební změny se
odehrály v době renesance, kdy byl Orlík přestavěn na
renesanční sídlo.
Dalšími významnými proměnami prošel v letech 1840-60. V
této době patřil Schwarzenberkům, kteří nechali přistavět
třetí patro. Zámek je zařízen původním nábytkem, obrazy a
porcelánem. Bohatá sbírka zbraní spolu s knihovnou a
kazetovým stropem patří k atrakcím Orlíku.
V bezprostřední blízkosti Orlíku se klene přes Vltavu
Žďákovský most dosahující délky něco málo přes 540
metrů. Most postavený v letech 1957-67 má mostní oblouk,
který je 330 metrů dlouhý, což je více než oblouky mostu u
Niagarských vodopádů, sděluje hrdě informační tabule u
mostu. V době svého otevření to byl nejdelší jednoobloukový
most na světě, dnes mu patří deváté místo. Silnice vedoucí
mostem se nachází ve výšce 50 metrů nad hladinou Vltavy.
Zámek Orlík, tel. 382275101, internet:
www.schwarzenberg.cz/orlik, otevřeno duben po-ne 9.0015.00 hod., květen po-ne 9.00-16.00 hod., červen-srpen útne 9.00-17.00 hod., září po-ne 9.00-16.00 hod., říjen po-ne
9.00-15.00 hod. Autobusem z Písku nebo Prahy, počítejte s
tím, že je to náročné na čas. Příjezd vlakem možný není.
Ideální je tudíž vlastní doprava autem.

▶ Strakonice
Internet: www.mu-st.cz, www.strakonice.cz
Počet obyvatel: 25 000
Město ležící na soutoku řeky Otavy a Volyňky se vyvinulo
kolem hradu, který byl založen v 13. století šlechtickým
rodem Bavorů. Centrum Strakonic tvoří Velké náměstí,
obdélníkové náměstí s řadou starých měšťanských domů. K
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nejzajímavějším domům patří barokní masné krámy na jižní
straně náměstí, které byly postaveny v roce 1759.
Ulicí U svaté Markéty se z náměstí dostanete přes most k
nejvýznamnější památce města, kterou je hrad. Strakonický
hrad jehož dějiny jsou spojeny s rodinou Bavorů byl založen
v 13. století. V roce 1243 daroval Bavor I. hrad řádu johanitů.
V polovině 14. století přešel hrad opět do
rukou členů rodu Bavorů. V období
husitských válek byl oporou katolické
církve a protihusitsky naladěné šlechtě.
PRAKTICKÉ
Dnes je nejdůležitější památkou města a
INFORMACE
sídlí v něm Muzeum středního Pootaví.
Příjezd a doprava
Strakonice leží asi 55 km severozápadně od českých Budějovic, parkovat
můžete na hlavním náměstí. Město leží na hlavní železniční trati PlzeňČeské Budějovice. Jezdí sem autobusové linky z Prahy, Plzně a Českých
Budějovic.

Informace
Městské informační centrum, Velké náměstí 2, tel. 83700700, otevřeno
po-pá od 8.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. V květnu-září od 8.00-19.00 hod., v
sobotu 9.00-13.00 hod.

Muzea a galerie
Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, internet:
www.muzeum.strakonice.cz, otevřeno květen-říjen denně kromě po od
8.00-16.00 hod., v červenci a srpnu od 9.00-17.00 hod. Kromě expozic
věnovaných dějinám města a okolí zde najdete také expozici věnovanou
dudáctví, výrobě fezů a motocyklům ČZ.

TŘEBOŇSKO
Třeboňsko je oblastí rozlehlých lesů, luk, rybníků, rašelinišť.
Zkratka nádherné neporušené přírody. Vzhledem k tomu, že
se jedná o poměrně rovinatou oblast, je atraktivní zejména
pro cykloturisty, kteří tady najdou desítky značených stezek.
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▶ Třeboň
Internet: www.trebon-mesto.cz, www.trebon.cz
Počet obyvatel: 9 000
Třeboň, centrum jihočeského rybníkářství, leží asi 25 km
východně od Českých Budějovic. Třeboň je rybníky doslova
obklopena a rybníkářská tradice zde sahá až do středověku.
Rybník Svět, který byl založen před více než 400 lety, je
jedním z nich. Nachází se pouhých několik minut pěšky od
náměstí.
Schwarzenberská hrobka
Po tom, co rakouský císař Josef II. vydal v roce 1788 dekret,
kterým zakazoval pohřbívání v soukromých hrobkách v kostelech,
začala si šlechta v 19. století stavět pohřební hrobky v otevřené
přírodě. Inspiraci přitom čerpala v Anglii, kde si šlechta již v 18.
století stavěla hrobky ve volné přírodě, většinou u svých hradů.
Jednu z nejmonumentálnějších anglických hrobek, která byla
současně jednou z prvních, navštívil při své první cestě po Anglii
také Jan Adolf II., stavitel zdejší hrobky. Jednalo se o hrobku
třetího hraběte z Carlisle, která byla postavená v letech 1725-29 u
Howard Castle. Myšlenkou postavit rodinou hrobku se kníže Jan
Adolf II. Schwarzenberg začal zabývat někdy v polovině 19. století.
Rozhodnutí padlo na Třeboň, kde měla být postavená rodinná
hrobka jako jednolodní kostel.
Projekt hrobky byl několikrát upravován a hrobka v dnešní podobě
byla dokončená v roce 1877.

Třeboň se momentálně uchází o zápis na seznam
světového dědictví UNESCO a to jako kulturně-technická
památka Třeboňské rybníkářské dědictví zahrnující
historické centrum města, umělé kanály Zlatá stezka, Nová
řeka a rybníky Rožmberk a Svět.
Centrum Třeboně tvoří dlouhé obdélníkové náměstí
pojmenované po našem prvním prezidentovi – Masarykovo
náměstí. Autem se sem dostanete přes jednu ze dvou
městských bran. Náměstí je lemováno po obou stranách
starými měšťanskými domy s renesančními a barokními
fasádami. Třetí zachovalá městská brána stojí mezi
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zámeckým areálem a pivovarem Regent a vede směrem k
rybníku Svět.
Architektonicky působí náměstí jednotným dojmem, protože
většina zdejších budov byla postavena po velkém požáru,
který v roce 1562 zničil původní dřevěnou zástavbu. K
nejhezčím domům patří dům U bílého koníčka, ve kterém se
dnes nachází stejnojmenný hotel a restaurace. Tento
renesanční dům byl postaven v roce 1562. Naproti němu
stojí radnice, která byla postavená také ve stejné době.
Pouze věž je o něco mladší a pochází z roku 1638. Nahoře
se nachází vyhlídková věž. Chodbou u radnice se dostanete
k empírovému divadlu Josefa Kajetána Tyla, který tady
bydlel v letech 1852-56.
Střed náměstí zdobí mariánský sloup z roku 1781, který
byl vztyčen u kašny z roku 1569. Pouze několik kroků od
náměstí se nachází kostel sv. Jiljí, který byl postavený spolu
s augustínským klášterem v druhé polovině 14. století.
Dnešní vnitřek kostela je barokní,nejvzácnější částí interiéru
je gotická madona z doby kolem roku 1400.
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Třeboňský zámek, sídlo legendárního Petra Voka, se
nachází pouhých pár kroků od náměstí. Zámek vznikl v 16.
století přestavbou staršího hradu. Do zámeckého areálu s
parkem a barokní kašnou se vstupuje z náměstí portálem ze
17. století. V zámku dnes sídlí státní archív, návštěvníci si
mohou prohlédnout asi 10 místností zařízených historickým
nábytkem. Park obklopující zámek vznikl v 19. století na
místě zámecké zahrady. Park sousedí s hrází rybníka Svět,
který byl založen v letech 1571-73 proslulým rybníkářem
Jakubem Krčínem. Dům slavného rybníkáře najdete v
Krčínové ulici 114 nedaleko městské brány
vedoucí k rybníku Svět.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Naproti se nachází pivovar Regent, který
sídlí v původních budovách z konce 17. a
počátku 18. století. Na březích rybníka se
nachází koupaliště a v letě se můžete po
rybníku svézt také na malém parníku. Poslední třeboňská
pamětihodnost se nachází na druhém břehu jezera. Jedná
se o Schwarzenberskou hrobku, ke které se od zámku
dostanete pěšky asi za 20 minut. Pokud pojedete autem,
držte se směru na Borovany. Schwarzenberská hrobka byla
poslední budovou, kterou tato významná rodina nechala
postavit v letech 1874-77. Nachází se uprostřed parku
nedaleko jezera. V létě se zde pořádají koncerty vážné
hudby.
Příjezd a doprava
Třeboní projíždí všechny autobusové linky z Českých Budějovic na jižní
Moravu a do východních Čech. Autobusy zastavují na malém nádraží asi 1
km od centra města, kam se dostanete po ulici Svobody, do centra je to asi
10 minut pěšky. Také železniční nádraží je mimo centrum, leží na severním
okraji města asi 30 minut chůze od náměstí. Pokud přijedete autem najdete
ideální parkoviště u městské brány na východní straně města ve směru od
Jindřichova Hradce.

Informace
Informační a kulturní středisko, Masarykovo nám. 103, tel. 384721169,
internet: www.trebon-mesto.cz. Otevřeno v sezóně po-pá od 9.0-12.00 a
13.00-18.00 hod., so, ne 9.00-12.00 a 15.00-19.00 hod., mimo sezónu od
9.00-17.00 hod. Infocentrum se nachází na náměstí nedaleko radnice.
Úschovnu kol a zavazadel najdete v průchodu u kina na náměstí.
Internetová kavárna Envi se nachází na Masarykově náměstí.
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Muzea a galerie
Zámek Třeboň, otevřeno duben-říjen denně kromě po od 9.00-12.00 hod.,
13.00-16.00 hod.
Schwarzenberská hrobka, otevřeno v dubnu, květnu, říjnu v so, ne od
9.00-16.00 hod., v červnu-srpnu denně kromě po od 9.00-17.00 hod.

Festivaly
Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest se v Třeboni koná
každoročně v květnu.

Třeboňsko se může pochlubit jedinečnou přírodou s
rozsáhlými lesy střídajícími se s loukami, rybníky, řekou
Lužnicí a umělými kanály. Vzhledem k převážně rovinatému
profilu je tato oblast oblíbená mezi cykloturisty, pro které
tady byla zřízena řada cyklostezek. Cyklostezky jsou
nenáročné a vedou převážně po rovině.
Od roku 1977 je Třeboňsko zařazeno do sítě biosférických
rezervací UNESCO, od roku 1979 je chráněnou krajinnou
2
oblastí o rozloze 700 km . V rámci chráněné krajinné oblasti
je chráněno několik menších území na kterých se nachází
rašeliniště, zbytky lužných lesů a mokřady. Chráněnou
krajinnou oblastí vede řada značených turistických stezek i
stezek pro cykloturisty. K některým rybníkům a přírodním
rezervacím se dá dojet také autem.
Pro pohodlnější doporučuji např. návštěvu rybníku Rod,
který je jedním z rybníků Nadějské rybniční soustavy
rozkládající se severně od Třeboně a Lomnice nad Lužnicí.
Rybník Rod je chráněný jako přírodní rezervace a to
zejména jako hnízdiště hus, kachen, racků, potápek a
dalších ptáků. Břehy rybníků jsou zarostlé bohatou vegetací
podobně jako malý ostrůvek uprostřed rybníka.
Kocháme se z auta
Ideální příjezd k rybníku Rod je z Třeboně přes Lomnici nad Lužnicí
a dále po úzké asfaltové silnici vedoucí z Klece do Valu severně od
Lomnice nad Lužnicí. Úzká silnice vede podél několika rybníků s
půvabnými názvy jako Láska, Víra, Dobrá Vůle, Skutek a Naděje.
Místo, kde s autem můžete zastavit nejblíže k rybníku, je těsně
před zatáčkou doprava. Orientaci vám ulehčí rozcestí turistických
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stezek, hned za odbočkou začíná na levé straně lesní školka. K hrázi
je to odtud asi 100 metrů.

Jedinečnost Třeboňska spočívá v tom, že jeho krajina
byla uměle vytvořená člověkem. Na první pohled to tak
sice nevypadá, ale soustava rybníků pospojovaných
umělými kanály i přírodními řekami jsou dílem člověka.
Rybníkářská tradice na jihu Čech je stará několik set let a
sahá do dob Karla IV. Kromě jihu Čech bylo v minulosti
hodně rybníků také na východě Čech. Zatímco rybníkářství
tam ztratilo svůj hospodářský význam, který ve středověku
mělo, na jihu Čech je situace jiná.
Dnes se na jihu Čech nachází necelá polovina našich
rybníků a loví se tady polovina naší produkce ryb. Celkem je
v tomto regiónu více než 7 000 rybníků, které pokrývají
plochu 23 000 ha. Většina z nich se nachází na Třeboňsku,
Jindřichohradecku a v okolí Hluboké nad Vltavou.
Rybníkářství rozkvétalo zejména v 16. století, kdy na
Třeboňsku působil rybníkář Jakub Krčín z Jelčan, který
postavil celou řadu rybníků. Nejrozsáhlejší rybniční soustavy
u nás se nachází právě na Třeboňsku a v okolí Hluboké nad
Vltavou. K nejznámějším jihočeským rybníkům patří
Rožmberk, Svět u Třeboně a Bezdrev u Hluboké nad
Vltavou.
Tip pro cykloturisty - Na kole kolem Třeboně
1. Naučná stezka okolo Světa
Stezka vede kolem rybníka Svět, je dlouhá 12 km a je na ní 16
zastávek. Hodí se také pro pěší turistiku, začíná na hrázi rybníka.
2. Naučná stezka kolem Třeboně
Stezka vede kolem města po silnicích III. třídy a hrázích rybníků, je
dlouhá 39 km a je na ní 22 zastávek. Stezka začíná na hrázi rybníka
Svět.
3. Naučná stezka Červené blato
Stezka začíná v osadě Jiříkovo údolí asi 17 km od Třeboně. Je
dlouhá 4 km a je na ní 6 zastávek. Vede územím jednoho z
nejznámějších rašelinišť a je vhodná také pro pěší turistiku.
4. Naučná stezka Rožmberk
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Stezka, která je dlouhá 22 km s 12 zastávkami, začíná ve městě a
vede kolem největšího českého rybníka.

JINDŘICHOHRADECKO
Podobně jako Třeboňsko také Jindřichohradecko je
rybářskou oblastí. Jižně od města se rozkládá oblast
nazývána Česká Kanada s rozlehlými lesy a neporušenou
přírodou ideální pro turistiku a cykloturistiku. Hranice České
Kanady jsou vymezeny městy Slavonice, Český Rudolec,
Kunžak a Nová Bystřice. Legenda praví, že v hustých lesích
obklopujících hrad Landštejn hledal inspiraci pro svou hru
„Loupežník“ klasik německé literatury spisovatel Friedrich
Schiller. Oblastí České Kanady vede úzkokolejná železniční
trať, kterou jezdí soukromá železnice z Jindřichova Hradce
do Nové Bystřice a zpět. Ideální výlet pro ty z vás, kteří si
neoblíbili jízdu na kole a přesto se chtějí kochat přírodou.

Zámek a hrad v Jindřichově Hradci

▶ Jindřichův Hradec
Internet: www.jh.cz
Počet obyvatel: 23 000
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Jindřichův Hradec, město se zlatou růží v modrém poli v
erbu, bylo založeno spolu s hradem někdy kolem roku 1220
Jindřichem, nejstarším synem Vítka zakladatele mocného
jihočeského rodu Vítkovců. Město ležící u rozlehlého rybníka
Vajgar nese jméno svého zakladatele.
Svou zlatou éru zažilo v 16. století, kdy tady žili poslední
představitelé mocného rodu pánů z Hradce, kteří kromě
jiného vládli také ve Slavonicích a Telči. Stavební podobu
města ovlivnili zejména přestavbou gotického hradu na
renesanční zámek, kterou svěřili italským mistrům. Zámek,
který je po Pražském Hradě a Českém Krumlovu třetím
největším u nás, je hlavní architektonickou atrakcí Hradce. Z
původního gotického hradu se zachovala kulatá věž tvořící
dominantu hradu. Dobu přestavby hradu na zámek dodnes
připomínají velké arkády na posledním nádvoří a renesanční
sgrafita na paláci.
Tip: Jízda úzkokolejkou
V létě pořádá jindřichohradecká soukromá železnice turistické jízdy
po úzkokolejné dráze z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět.
Trasa vede hezkou, člověkem málo dotčenou krajinou, která se
nazývá Česká Kanada. Jezdit vlakem se samozřejmě dá v také
rámci pravidelné dopravy. Od léta 2004 je úzkokolejka propojena
autobusovou linkou s obdobnou úzkokolejkou v rakouském
Heidenreichsteinu. Internet: Jindřichohradecké místní dráhy,
Nádražní 203.
Internet: www.jhmd.cz

Po velkém požáru v roce 1773, který zničil větší část zámku,
byl zámek obnoven pouze částečně. Zcela obnoven byl až
70.-80. letech 20. století. K diváckým atrakcím zámku patří
návštěva rondelu a večerní prohlídky
zámku. Rondel je kruhový hudební
pavilón postavený v období manýrismu,
PRAKTICKÉ
který patří k nejhezčím u nás a nachází se
INFORMACE
v zahradě za třetím nádvořím.
Centrum
města
tvoří
náměstí
nepravidelného tvaru, kterému dominuje barokní morový
sloup Nejsvětější Trojice. Náměstí je lemováno starými domy
z nichž nejhezčím je dům U Langrů vyzdobený
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renesančními sgrafity. Nedaleko začátku pěší zóny stojí
radnice s erbem města na fasádě. Podchodem u radnice se
dostanete ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie z druhé
poloviny 14. století. Kolem kostela vede 15 poledník, který
je na zemi vyznačen kameny. Hned naproti se nachází
někdejší jezuistická kolej s kostelem. V koleji je dnes
umístěno Národní muzeum fotografie. Pozornost si
zaslouží také gotický kostel sv. Jana Křtitele z 13. století s
hezkými freskami, ke kterému se dostanete z pěší zóny.
Příjezd a doprava
Autem z dálnice D1, odbočit na výjezdu do Humpolce, dále pokračovat
směrem na Pelhřimov nebo z mezinárodní silnice z Prahy do Českých
Budějovic. Jindřichův Hradec leží na železniční trati z Veselí nad Lužnicí do
Brna a zastavují tady rychlíky z Českých Budějovic do Brna. Z Prahy se
sem dostanete s přestupem ve Veselí nad Lužnicí. Dobré autobusové
spojení do Českých Budějovic, několikrát denně autobus do Prahy a Brna.
Železniční a autobusové nádraží se nachází asi 10 minut od centra města,
kam se dostanete po Nádražní ulicí. Placená parkoviště se nachází na
náměstí, u kostela, na nábřeží a několika dalších místech v centru.

Informace
Informační středisko, Panská 136, tel. 384363546, internet: www.jh.cz,
otevřeno po-pá od 8.00-17.00 hod., červenec, srpen do 18.00 hod., so, ne
8.00-12.00 hod. Zprostředkování ubytování, prodej map a průvodců.
Internet klub Esnet, nám. Míru 138. Internetová kavárna se nachází v
Langerově domě na náměstí.

Muzea a galerie
Státní hrad a zámek, internet: www.zamekjhradec.cz, otevřeno duben,
říjen út-ne 10.00-12.00, 13.00-16.00 hod., květen, září út-ne 10.00-12.00,
13.00-17.00 hod., červen-srpen út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod.
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19, internet:
www.muzeum.esnet.cz, otevřeno denně kromě po od 8.30-12.00 a 13.0017.00 hod. K zajímavým exponátům patří Krýzovy jesličky, mechanický
dřevěný betlém, dále tady najdete síň Emy Destinnové (1878-1930), slavné
operní zpěvačce, která žila v nedaleké Stráži nad Nežárkou.
Národní muzeum fotografie, Kostelní 20, internet: www.nmf.cz, otevřeno
denně kromě po od 12.00-17.00 hod. První specializované muzeum u nás
věnované fotografii.
Zámecký mlýn, přístup z 1. nádvoří zámku, otevřeno denně od 10.00-18.00
hod. Prohlídnout si můžete původní vodní Křížikovou elektrárnu.
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Koupání
Městská plovárna, otevřeno denně od 9.00-20.00 hod. Plovárna se
nachází na břehu rybníka Vajgar.
Aquapark a plavecký bazén, otevřeno denně od 10.00-20.00 hod. Bazén
se nachází na sídlišti Vajgar.

Zámek Červená Lhota
Jeden z nejromantičtějších zámečků u nás se nachází v
bezprostředním okolí Jindřichova Hradce a bylo by škoda
nenavštívit ho. Vodní zámeček Červená Lhota leží
uprostřed rybníků a lesů asi 15 km severně od Jindřichova
Hradce. Původně gotická stavba byla přestavěna na
renesanční zámek stojící na břehu potoka. Potom, co byl
potok přehrazen vytvořilo se kolem zámku malé jezero.
Červený, velice romanticky působící zámeček byl v roce
1626 spojený mostem s pevninou. V minulosti byl zámek
nějakou dobu letní rezidencí Viléma Slavaty, královského
místodržitele, který se stal jednou z obětí defenestrace v
roce 1618. V 18. století na zámku bydlel jeden ze
spoluzakladatelů komické opery rakouský skladatel Karl
Ditters von Dittersdorf (1739-99). Hezké pohledy na zámek z
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různých uhlů s vám otevřou, když se projdete po stezce
vedoucí kolem jezera.
Zámek Červená Lhota, otevřeno duben, květen, září, říjen
so, ne 9.00-12.00, 13.00-16.00, červen-srpen út-ne 9.3012.00, 13.00-17.30 hod.

▶ Slavonice
Internet: www.slavonice-mesto.cz, www.slavonice.cz,
www.slavonice.com, www.slavonicko.cz
Počet obyvatel: 3 000
První zmínka o Slavonicích pochází z 12. století, kdy bylo
město založeno na křižovatce dvou obchodních stezek.
Jedna z nich vedla z Prahy do Vídně a křižovala se tady s
obchodní stezkou vedoucí z Českých Budějovic do Brna.
Celní poplatky patřily ve středověku k hlavním finančním
zdrojům pro rozvoj města. Obchody šly dobře, jak o tom
svědčí hezké měšťanské domy na náměstí, až do 17. století.
V tomto století došlo k změně obchodních tras a význam
Slavonic jako obchodního centra poklesl. Této skutečnosti
můžeme děkovat za to, že si město zachovalo svůj
středověký půdorys a původní renesanční zástavbu. V
srovnání s ostatními městy u nás tady téměř zcela schází
barokní architektura.
Tip pro cykloturisty – Cyklotrasy vedoucí Českou Kanadou
Mapu cyklistických tras najdete v podloubí u radnice na náměstí.
Kratší trasa pro zahřátí vede ze Slavonic do Českého Rudolce a
zpět. Další trasa vede ze Slavonic do Starého Města pod
Landštejnem, odtud k hradu Landštejn, pak zpět do S. Města a dále
do Nové Bystřice. Ze Starého Města můžete jet také směrem na
sever do Českého Rudolce a pak zpět do Slavonic.

Centrum Slavonic tvoří dvě na sebe navazující náměstí.
Tzv. Dolní náměstí má tvar nepravidelného trojúhelníku, u
kostela na něj navazuje Horní náměstí připomínající spíše
dlouhou ulici. Obě náměstí jsou lemovaná starými převážně
renesančními budovami s bohatě zdobenými sgrafitovými
fasádami. Při procházce po náměstí nezapomeňte
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nahlédnout do mázhausů s nádhernými klenbami. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie, který uzavírá Dolní náměstí byl
postaven v 14.-16. století. Vnitřek kostela je barokní , pouze

Renesance ve Slavonicích
v jižní lodi nedaleko hlavního oltáře se nachází nástěnné
malby z 15. století.
Městská věž hned u kostela byla postavena v letech 150349, je 56 metrů vysoká, vede na ní 172 schodů a nachází se
v ní zvon z roku 1612. Ve městě se zachovaly také dvě
městské brány. Slavonice nejsou ale pouze renesanční
perlou. Je to také město, které žije bohatým
kulturním životem a to zejména díky četným
umělcům, kteří se tady usadili.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava

Autem z Jindřichova Hradce přes Novou Bystřici nebo přes
Kunžak, vzdálenost asi 60 km. Pokud pojedete vlastním
autem nejlépe zaparkujete na náměstí. Z Jindřichova
Hradce, Telče, Dačic, Jihlavy a Prahy se do Slavonic dostanete autobusem,
vlak sem jezdí z Telče.
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Informace
Regionální informační středisko, nám. Míru 480, tel. 384493320, internet:
www.i.slavonice-mesto.cz, otevřeno červen-září denně od 9.00-18.00 hod.,
říjen-květen po-pá od 10.00-16.00 hod. Informační centrum je na náměstí.
Prodej map a průvodců, veřejný internet, seznam ubytovacích možností.

Muzea a galerie
Muzeum města Slavonice, nám. Míru 476, otevřeno duben-září denně
kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Expozice je věnovaná dějinám
města a okolí a to zejména v období renesance.
Městské podzemí, nám. Míru 480, vstup do podzemí je z mázhauzu
budovy, kde je informační středisko, otevřeno červenec-srpen denně od
9.00-18.00 hod. Dbě prohlídkové trasy o délce 140 a 380 metrů.

Tip: Chodby v podzemí jsou nízké a úzké, na některých místech
pouhých 60 cm, návštěvu nedoporučujeme osobám trpícím
klaustrofobii a silných postav.
Městská věž, kostel na náměstí, otevřeno červen-srpen denně od 9.0018.00 hod., říjen-květen, září pouze v so, ne.

Turistika
Graselová stezka je romantická stezka vedoucí hezkou přírodou kolem
Slavonic, je značená žlutým kolečkem na hnědém podkladě. Je dlouhá 25
km, začíná u ubytovny Pekoro ve Slavonicích a končí v Dolním Bolíkově,
odkud se do Slavonic vrátíte autobusem nebo vlakem. Kolem stezky
nesoucí jméno Johanna Georga Grasela, lupiče z přelomu 18. a 19. století,
jsou umístěny informační tabule.

Golf
Golf Course Nová Bystřice, internet: www.no-by.cz.

Keramika
Original Art Ceramic Maříž, Horní nám. 528, v sezóně otevřeno denně od
8.00-20.00 hod. Hrnky, vázy, talíře ze keramické dílny ve vesnici Maříž.

Tip: V malé pohraniční vesničce Maříž (odbočka před Slavonicemi
ve směru od Nové Bystřice) si v soukromé keramické dílně můžete
vyzkoušet udělat si vlastní hrnek nebo talíř a pomalovat ho. Najdete
tady také obchod s keramikou a hezkou restauraci. Okolí se hodí
pro výlety na kolech a v zimě pro běh na lyžích. Ve vesnici najdete
také malé muzeum s expozici o vesnici.
Internet: www.aokmariz.cz.
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▶ Dačice
Internet: www.dacice-mesto.cz
Počet obyvatel: 8 000
Na historické hranici mezi Čechy a Moravou leží Dačice,
město kde byla vynalezena kostka cukru. Stalo se tak v
roce 1843 a jejím vynálezcem byl ředitel místní rafinérie
cukru Jakub Kryštof Rad. Impulz k této novince pocházel od
jeho manželky, která si jednou poranila prst při rozbíjení
cukrové homole. Cukr se počátkem 19. století prodával v
homolích, které hospodyňky musely rozbíjet. Nebyla to
zrovna lehká práce. Není divu, že kostky cukru z Dačic se
hned začaly rozvážet nejenom do celého mocnářství ale i do
Anglie, Švýcarska, Pruska, Saska a Bavorska. Pamětní
desku vynálezci kostky najdete na Palackého náměstí 2,
pamětník kostce stojí opodál.
V Dačicích se nachází jeden z mála empírových zámků
Čech a Moravy. Tzv. Nový zámek, tak jak ho vidíme dnes,
byl postaven v první polovině 19. století na místě staršího
zámku ze 16. století a najdete ho na Havlíčkově náměstí v
bezprostřední blízkosti Palackého náměstí, které je centrem
města. Jeho vnitřní vybavení a mobiliář nám přiblíží bytovou
kulturu 19. století. Kromě empírového nábytku si pozornost
návštěvníka zaslouží také knihovna s 40 000 svazky a
bohatou sbírkou věcí spojených s osobností Napoleona
Bonaparteho. Předměty týkající se Napoleona pochází ze
sbírky E. Dahlberga, Napoleonova přítele a jednoho z členů
rodiny, kterým zámek v minulosti patřil. Kromě zámku tvoří
zámecký areál také krajinářský park v anglickém stylu o
rozloze 10 ha, který plynule navazuje na budovu zeleného
dvoupatrového zámku.
Kromě tohoto empírového zámku se v Dačicích nachází
ještě jeden zámek. Tzv. Starý zámek slouží dnes jako
radnice a nachází se na náměstí. Jedná se o typickou
renesanční budovu vyzdobenou sgrafity ve tvaru obdélníků,
která byla postavena v 70. letech 16. století. Třetí památkou
města je kostel. sv. Vavřince nacházející se na pahorku mezi
Palackého a Havlíčkovým náměstím, které tvoří centrum
Dačic. Původní kostel z 12. století byl přestaven v době
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Památník cukrové kostce
baroka v druhé polovině 18. století. Jedná se o jeden z
nejprostornějších jednolodních kostelů na Moravě. Z
renesanční věže vysoké 51 metrů, která je dominantou
města je nádherný pohled do okolí. Věž byla postavena v
letech 1586–92 a je v ní uchován zvon sv. Vavřinec z roku
1483.
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Příjezd a doprava
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Dačice leží 15 km jižně od Telče a 30 km východně od
Jindřichova Hradce na silnici 408 směrem do Znojma.
Parkovat můžete v centru města na Palackého nám.
Kromě vlastní dopravy je příjezd možný také
autobusem a to autobusovými linkami jezdícími z Brna
do Českých Budějovic. Doprava vlakem je možná také,
je ale dost komplikovaná. Vede sem železniční trať z

Telče.

Informace
Informační středisko, Palackého nám. 1, tel. 384401265, internet:
www.dacice-mesto.cz/infocentrum, e-mail: info@dacice-mesto.cz, otevřeno
po, st od 8.00-17.00, ostatní dny do 16.00, v pá do 14.00 hod., so, ne
zavřeno. Infocentrum se nachází v budově radnice v horní části náměstí.
Prodej map a průvodců, k dispozici také seznam ubytování a internet.

Muzea a galerie
Státní zámek, Havlíčkovo nám. 85, tel. 384420246, internet:
www.zamekdacice.cz, otevřeno duben, říjen v so, ne od 9.00-13.00 a 13.3015.00 hod., květen, září denně kromě po od 9.00-11.00 a 13.00-15.30 hod.,
červen-srpen denně kromě po od 9.00-11.30 a 13.00-16.30 hod.
Městské muzeum a galerie sídlí na zámku a najdete v něm expozici
věnovanou dějinám města. V rámci expozice se dozvíte také o dějinách
výroby kostkového cukru, najdete tady model cukrovaru, dačický graduál ze
16. století, porcelán, nábytek a napoleonské medaile. V galerii jsou díla
místních malířů, obrazy Maxe Švabinského z let 1900-61 a obrazy a grafika
20. století.

TÁBORSKO
Tábor je městem s hezkým centrálním náměstím. Nedaleko
města se nachází Chýnovská jeskyně, která byla první
zpřístupněnou jeskyní u nás. Milovníci lidové architektury by
měli zamířit do okolí Soběslavi, kde najdou hezké příklady
domů postavených ve stylu jihočeského baroka.

▶ Tábor
Internet: www.tabor.cz
Počet obyvatel: 37 000
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Začátky města Tábor jsou spojeny s husity, kteří město
založili v roce 1420. Město bylo založeno na místě, kde v
první polovině 13. století Přemysl Otakar II. založil město
Hradiště. To ale brzy zaniklo. Centrem města je Žižkovo
náměstí s kašnou z roku 1567, Žižkovým památníkem z
roku 1884 a kostelem Proměnění Páně na hoře Tábor. Tento
kostel byl postaven v letech 1512-60. Gotický kostel byl
postaven na místě, kde kdysi stál dřevěný husitský kostel. V
době baroka obdržel kostel vnitřní barokní výzdobu, která
byla v 19. století částečně nahrazena výzdobou neogotickou.
Dobu baroka připomínají dnes zejména hezké barokní
varhany, které jsou považovány za jedny z nejhezčích v naší
zemi.
Další významnou budovou na náměstí je radnice, která stojí
na jeho západní straně. Původně gotická radnice se začala
stavět v polovině 15. století, dokončena byla ve dvacátých
letech 16. století. Dnešní podoba radnice pochází z 19.
století, kdy bylo průčelí rozděleno na tři části a budova byla
obohacena o věž s hodinami. V prvním patře radnice se
nachází hezký gotický sál, který sloužil jako zasedací
místnost městské rady. Dnes se tady nachází Husitské
muzeum a galerie. Najdete tady také vchod do podzemních
chodeb, kterými jsou pospojovány jednotlivé domy na
náměstí. Táborské náměstí je cenné kvůli zde stojícím
gotickým a renesančním domům dokumentujícím městskou
architekturu v 15.-16. století.
K návštěvnickým atrakcím města patří návštěva
podzemních chodeb, které byly vyhloubeny v 15.-16.
století. Jejich stavba trvala asi sto let a jejich
délka činí 12-14 km. V některých místech se
rozprostírají ve třech podzemních patrech a
PRAKTICKÉ
dosahují
hloubky až 16 metrů. V době míru
INFORMACE
sloužily jako skladovací prostory, v době
války jako úkryt pro obyvatele města.
Veřejnosti je dnes přístupných asi 650
metrů chodeb.
Příjezd a doprava
Tábor leží na hlavní silnici z Prahy do Českých Budějovic asi 80 km jižně od
Prahy. Autobusové a železniční nádraží se nachází vedle sebe asi 10 minut
od centra města. Po východu ze železničního nádraží se dejte přes park a
potom po Palackého ulici pořád rovně. Pro milovníky starých lokomotiv se v
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sezóně vždy v sobotu pořádají jízdy historickým vlakem z Tábora do
Bechyně.

Informace
Informační centrum, Žižkovo nám. 2, otevřeno po-pá od 8.30-19.00 hod.,
so, ne od 10.00-16.00 hod., od října do dubna pouze po-pá od 9.00-16.00
hod. Prodej průvodců, map, zprostředkování ubytování, průvodcovské
služby a předprodej vstupenek.

Muzea a galerie
Husitské muzeum, Žižkovo nám 2, internet: www.husmuzeum.cz. Stálá
expozice je věnována husitům.
Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána, Klokotská ulice, internet:
www.husmuzeum.cz. Expozice věnována práci a životu ve středověku.
Muzeum fotografie Šechtl-Voseček, nám. Mikuláše z Husi - dům U lípy,
internet: http://sechtl-vosecek.ucw.cz. Staré fotografie Tábora a okolí.
Muzeum Kodet, Kotnovská 138. Expozicie je věnována třem generacím
umělecké rodiny Kodetů.

Asi deset kilometrů východním směrem od Tábora se
nachází vesnice Chýnov a asi 2 km severovýchodně od ní
narazíte na Chýnovskou jeskyni objevenou v roce 1863.
První návštěvníci ji navštívili již v roce 1868 a tím se tato
jeskyně stala první jeskyní zpřístupněnou veřejnosti u nás.
Do dnešní doby se zachovala původní úprava jeskyně s
kamennými schody. Na rozdíl od jiných jeskyň nemá
krápníkovou výzdobou, vyniká spíše svou barevností, kde
horniny tmavé, bílé, hnědé a žluté barvy vytváří na jejich
zdech zajímavé tvary. Prozkoumaná část jeskyně je dlouhá
asi 1,2 km, z toho je veřejnosti přístupných 220 metrů.
Tip: Návštěva vyžaduje dobrou kondici, protože na trase o délce
220 metrů čeká návštěvníka převýšení 42 metrů a 400 schodů.

Chýnovská jeskyně, Chýnov, internet:
www.volny.cz/jeskynechynov, otevřeno denně kromě po od
9.00-15.30 hod., v červenci a srpnu do 16.30 hod.
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▶ Soběslavská blata
Ideálním východiskem pro návštěvu vesnic nacházejících se
v oblasti Soběslavských blat je Soběslav, město ležící na
soutoku Lužnice a Černovického potoka. Soběslav se
nemůže pochlubit žádnými atraktivními památkami. Za
shlédnutí stojí pouze náměstí s gotickým kostelem sv. Petra
a Pavla z 15.-16. století. Z několika renesančních domů na
náměstí vyniká dům U černého orla, ve kterém je dnes
umístěno muzeum blat.
Dalším městem, ve kterém se nachází muzeum blat je
Veselí nad Lužnicí ležící o něco jižněji. Podobně jako
Soběslav ani Veselí ležící na soutoku Nežárky s Lužnicí
nemá žádné mimořádně cenné památky. Nejhezčí budovou
na náměstí je renesanční radnice z druhé poloviny 16.
století. Hned vedle ní stojí další renesanční dům, ve kterém
je umístěno Muzeum jihočeských blat. Otevřeno denně
kromě po od 9.00-17.00 hod.
Soběslavská blata je oblast rozprostírající se západně od
silnice Tábor-České Budějovice mezi Veselím a Soběslaví.
Oblast je zajímavá zejména pro milovníky lidové
architektury, kteří tady najdou celou řadu zajímavých
selských statků postavených v tzv. jihočeském selském
baroku. Najdete je v těchto vesnicích: Zálší, Klečaty,
Mažice, Svinky, Záluží u Vlastiboře, Komárov, Vlastiboř,
Borkovice, Hartmanice.
Architektonické tradice baroka se koncem 18. století
přestěhovaly z měst na venkov.Většina ze zdejších domů
pochází z poloviny 19. století a zachovala se ve velice
dobrém stavu. Tradiční jihočeský statek se skládá z obytné a
hospodářské části s dvorem uprostřed. Jak hospodářská špýchar - tak i obytná část mají bohatě zdobené štíty
trojúhelníkového tvaru připomínající fasády barokních
kostelů, které jim byly vzorem. Štíty jsou zdobeny většinou
bílými ornamenty s přírodními motivy. Obě budovy jsou
spojeny kamennou zdí s bránou uprostřed. Fasády domů na
Soběslavských blatech jsou většinou žluté barvy a spolu s
modrou oblohou a zelenými polemi jsou dokonalou pastvou
pro oči návštěvníka a zejména fotografů. Nejhezčí příklady
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lidové architektury najdete v Zálší, Klečatech, Komárově
a Záluží u Vlastiboře. Fotografové by si pro hezké snímky
měli vybrat Záluží s malým náměstím přímo ve středu
vesnice, kovárnou a kaplí. Malý rybníček přímo na náměstí s
odrážejícími se siluetami štítů starých statků jsou velice
oblíbeným fotografickým motivem.
Kamenné statky s hezkými průčelími jsou odrazem
hospodářského vzestupu místních sedláků. Nahradit
původní dřevěné domy kamennými umožnily sedlákům
finance získané prodejem rašeliny, která se tehdy používala
jako palivo. Domy stavěli místní zedničtí mistři, kteří si
znalosti předávali z generace na generaci. K známým
zednickým rodinám patřily Patákovy, Dušákovy a Šochovy.
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.
REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.
Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden
REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz

vydání první březen 2006
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