JIŽNÍ ČECHY harmonické
HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE
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Bechyně
zámek

Zámek tyčící se vysoko nad řečištěm Lužnice patří
mezi dominantní bechyňské památky. Z původního
hradu se dochovaly jen zbytky opevnění nazývané
Čertova zeď. V zámku si lze prohlédnout expozici
o Petru Vokovi z Rožmberku a jeho době. K zámku
patřily i další, převážně hospodářské budovy – špý
char a pivovar. Dalších změny nastaly za Paarů, kteří
roku 1776 nechali v předhradí postavit jízdárnu,
v 2. polovině 19. století upravenou ve stylu roman
tické gotiky. Koncem 18. století bylo zrušeno jižní
křídlo zámku s fortnou a kaplí sv. Ludmily a došlo
ke zboření části opevnění. Některé zámecké inte
riéry jsou přístupné veřejnosti, ze zámecké zahrady
je výhled na Lužnici a místní část Zářečí. Část prostor
slouží kulturním účelům.

Otevřeno: červen o víkendech,
červenec až srpen denně mimo pondělí
tel./fax: 381 211 208
e-mail: info@zamek-bechyne.cz
www.panstvi-bechyne.cz

zámek
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zámek

Otevřeno: duben, říjen o víkendech,
květen až září denně mimo pondělí
tel.: 384 384 228 fax: 384 384 570
e-mail: cervenalhota@budejovice.npu.cz
www.zamek-cervenalhota.eu

Blatná

Otevřeno: duben až říjen (zámek),
celoročně (zámecký park)
tel.: 383 422 934 fax: 383 423 658
e-mail: zamek@blatna.cz
www.zamek-blatna.cz

Červená Lhota

Červená Lhota, jeden z nejznámějších a nejpůvab
nějších renesančních zámků u nás, stojí na skalna
tém ostrůvku v rybníku severně od Kardašovy Řeči
ce. Původně zde ve 13. století vznikla na žulovém
ostrohu zemanská tvrz, která byla po přehrazení
potoka obklopena vodní hladinou. Sídlo vlastnili
Lhotečtí ze Zásmuk. Roku 1531 ji Kábové z Rybňan
přestavěli na renesanční zámek Kábova Lhota, pří
vlastek Červená získal až v 17. století podle barvy
zdí a střechy. Po stavovském povstání byl zámek
zkonfiskován a prodán císařskému rytmistrovi Anto
niu Brucciovi. Roku 1641 jej získali Slavatové, kteří

provedli úpravy interiérů a nechali postavit před
sunutou barokní věž a vstupní křídlo. V roce 1835
Červenou Lhotu koupil Heinrich Eduard Schön
burg-Hartenstein. Jeho rodina sídlo vlastnila až do
roku 1945. Současná podoba zámku je výsledkem
novogotických a novorenesančních úprav prove
dených v 2. polovině 19. a na počátku 20. století.
Objekt se podařilo natřít stejným odstínem červené,
jaký byl odkryt při rekonstrukci fasády. Do zámku se
vchází po kamenném mostě, jenž roku 1622 nahra
dil původní dřevěný padací most. Jedná se o národní
kulturní památku.

Ve 14. století nechali Bavorové přestavět dřevěnou
tvrz na vodní pozdně románský hrad. V 15. a 16. sto
letí byla Blatná centrem panství pánů z Rožmitálu.
Lev z Rožmitálu nechal kolem hradu vyhloubit blata,
zvednout úroveň terénu asi o 3 m a napustit rybník.
Na vzniklém ostrově dal vybudovat kamenný vodní
hrad. Na přelomu 18. a 19. století, kdy Blatnou vlast
nil Václav Karel Hildprandt z Ottenhausenu, došlo
k přestavbě a posléze k přeměně na zámek. Součas
nou podobu ve stylu anglické gotiky objekt získal v le
tech 1850–56. Ve stejném období se obora změnila
v anglický park. V zámku můžete navštívit stálou ex
pozici připomínající pobyt Jana Evangelisty Purkyně.
Blatná je jedním z mála vodních zámků, který láká
množství turistů, ale i umělců a filmařů.
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Český Krumlov
hrad a

zámek

Otevřeno: duben až říjen denně mimo pondělí
tel.: 380 704 721 fax: 380 704 710
e-mail: ceskykrumlov@budejovice.npu.cz
www.zamek-ceskykrumlov.eu
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří z architek
tonického hlediska mezi naše nejvýznamnější památ
ky a je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším
komplexem v České republice. Svou rozlohou se řadí
k nejrozsáhlejším sídelním komplexům ve střední Ev
ropě. Celý komplex je situován na protáhlém skalním
ostrohu, který z jihu obtéká Vltava a ze severu potok
Polečnice. Před rokem 1250 ho jako gotický hrad
založili páni z Krumlova. Rožmberkové v 2. polovině
16. století rozšířili a přestavěli Horní hrad i Hrádek
na renesanční zámek, který byl visutou chodbou
spojen s klášterem v podhradí. Na výzdobě sídla pra
covalo několik desítek významných umělců. Petr Vok
z Rožmberka pokračoval v budování přepychového
sídla. To již v 16. století mělo zahradu s voliérou, kaš
nou a oranžérií. Rovněž Schwarzenberkové, zdejší páni
od roku 1719, nechali ve 40. a 60. letech provést za
pomoci stavitele Andrey Altomonteho četné pozdně
barokní a rokokové stavební zásahy. K dispozici jsou
dva prohlídkové okruhy v 1. a 2. patře Horního hradu.
Muzeum zámeckého divadla v Renesančním domě
navazuje na zámecké divadlo. Město včetně zámku je
zařazeno do Seznamu památek UNESCO.

Dačice
zámek

Otevřeno: duben, říjen o víkendech, květen až srpen
denně mimo pondělí (zámek), celoročně (zámecký park)
tel.: 384 420 246
e-mail: dacice@budejovice.npu.cz
www.zamek-dacice.eu
Dačice jako centrum rozsáhlého panství šlechtického
rodu Krajířů z Krajku se v 16. století rozvíjely díky
zájmu šlechticů z Korutan. Krajířové vybudovali prv
ní renesanční stavbu v Dačicích. Byla to budova tzv.
Starého zámku s cimbuřím (dnes zde sídlí městský
úřad). Dalším počinem Krajířů byla stavba nového
renesančního zámku, která je dílem architekta Fran
cesca Garofa de Bissoneho. Zámek vznikl koncem
16. století v renesančním slohu, později byl barokně

upraven a kolem roku 1816 byl empírově přestavěn.
Čtyři zámecká křídla jsou do čtvercového dvora ob
rácena nádhernými dvoupatrovými arkádami, vstupní
halu a patro spojuje unikátní empírové schodiště. Re
prezentační sály nabízejí zajímavou portrétní výzdobu.
Zámek je obklopen rozsáhlým přírodně krajinářským
parkem z počátku 19. století. Veřejnosti je přístupný,
v jeho části jsou umístěny sbírky městského muzea
a galerie. Národní kulturní památka.

Dívčí Kámen
zřícenina hradu

Otevřeno: celoročně
tel.: provozovatel pí Tučková 721 130 531
e-mail: hrad@divcikamen.cz
www.divcikamen.cz
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu Dívčí Kámen, se
nachází na stejnojmenném skalnatém ostrohu nad
soutokem Křemžského potoka s Vltavou. Ostroh byl
osídlen ve střední době bronzové. Roku 1349 na něm
Rožmberkové založili hrad, který byl typickou ukázkou
gotické hradní architektury doby Karla IV. Tvořily ho dva
hradní paláce s vnitřním nádvořím, soustava hradeb,
věží a příkopů a ochranu zajišťovaly strmé svahy os
trohu. Součástí celého areálu bylo i předhradí a ulicový
latrán typický pro rožmberská města.
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Hluboká nad Vltavou
zámek

Otevřeno: celoročně, mimo březen
tel.: 387 843 911 fax: 387 965 526
e-mail: hluboka@budejovice.npu.cz
www.zamek-hluboka.eu

Hrad Hluboká založil ve 13. století král Přemysl
Otakar II. Vznikl na skalnatém ostrohu. V té době
hrad chránil Vltavu, po níž se dopravovalo rozličné
zboží, a sloužil jako správní a vojenské centrum
kraje. Neklidné doby skončily roku 1490, kdy Hlu
bokou získal do zástavy Vilém z Pernštejna. Za jeho
panování nastalo období hospodářského rozkvětu
panství. Velkou proměnou prošla Hluboká v 16. sto
letí. Hrad byl tehdy přestavěn na renesanční zámek.
Významným mezníkem v dějinách Hluboké byl rok
1661, kdy panství získal Jan Adolf I. Schwarzenberg.
Počátkem 18. století měl zámek barokní podobu,
vznikla také zimní zahrada a rozsáhlý anglický park.
Dnešní vzhled získala Hluboká v letech 1839–1871,
kdy byla přestavěna ve stylu tzv. tudorské gotiky po
vzoru anglického královského zámku ve Windsoru.
V bývalé zámecké jízdárně je umístěna expozice
Alšovy jihočeské galerie. Národní kulturní památka.

Helfenburk
zřícenina hradu

Otevřeno: duben, říjen až prosinec o víkendech,
květen až září denně mimo pondělí
tel.: 603 844 720
www.bavorov.cz

Kozí Hrádek
zřícenina hradu

Jedná se o udržované rozvaliny středověkého sídla,
které založili páni z Hradce, nachází se východním
směrem od Sezimova Ústí. V roce 1377 se hrádek
připomíná v držení Vlčka z Kozího. Kolem roku 1438
vyhořel a již nebyl obnoven. Zřícenina hrádku, který
je známý hlavně jako místo pobytu Jana Husa v letech
1412–1414. Jeho dominantou byla původně velká
obytná věž a celý areál chránil příkop, valy a dřevěné
palisády. Na výzkumu a záchraně hrádku se v letech
1886–1929 výrazně podílel archeolog a pedagog
Josef Švehla ze Sezimova Ústí. Nalezené předměty
jsou v táborském muzeu. V období mezi světovými
válkami se podařilo hrádek zakonzervovat. Do dneš
ního dne se zachovaly zbytky obytné věže a opevnění.
Zřícenina patří mezi národní kulturní památky.
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Severozápadně od Bavorova stojí na zdaleka viditel
ném kopci Malošín zřícenina hradu, který v minulosti
chránil jednu z větví Zlaté stezky a řadil se k nejvýznam
nějším pevnostem u nás. Hrad byl dokončen kolem roku
1364 a na počátku husitských válek bylo vylepšeno
jeho opevnění. Až na malé přestávky ho vlastnili Rožm
berkové, a to do roku 1593, kdy jej Petr Vok prodal
městu Prachatice. Helfenburk brzy nato zpustl a nikdo
jej neobýval. Od roku 1933 byla zřícenina ve správě
Klubu českých turistů, který provedl nejnutnější opravy
a na jedné z věží zřídil rozhlednu. Záchrana památky
probíhala až do devadesátých let, kdy se hrad stal ma
jetkem města Bavorov, které s rekonstrukcí pokračuje.
Konají se zde různé akce, oslavy založení hradu na svá
tek Cyrila a Metoděje, v červenci tzv. Helfenburské trhy.

Otevřeno: květen až září denně mimo pondělí
tel.: 381 276 707, 381 276 710
e-mail: mexus@sezimovo-usti.cz
www.sezimovousti.cz/kozihradek
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Jindřichův Hradec
hrad a

zámek

Otevřeno: duben až říjen denně mimo pondělí
tel.: 384 321 279 fax: 384 321 391
e-mail: jindrichuvhradec@budejovice.npu.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Hrad a zámek je svou rozlohou po Pražském hradu
a zámeckém komplexu v Českém Krumlově třetím
největším u nás. Jeho základem byl gotický hrad s troj
úhelníkovým půdorysem a s třemi věžemi v nárožích,
k němuž v letech 1260–1270 přibyl hradní palác
s kaplí a mohutná válcová věž. Dnešní podobu získal
v 2. polovině 16. století pod vedením italských archi
tektů Baltazara Maggiho, Antonia Ericera a Giovanni
Maria Faconiho, kteří jej přestavěli na reprezentační
renesanční zámek. Druhé nádvoří se rozkládá na místě
zasypaného hradního příkopu a na třetím nádvoří se
nachází jádro původního hradu a vlastní zámek. Vedle
válcové útočné věže nazvané Hladomorna stojí Starý

palác, jehož ústřední síň roku 1338 vyzdobil neznámý
malíř nástěnnými malbami na motivy legendy o sv. Jiří.
Tento raně gotický cyklus je největším souborem maleb
ve střední Evropě a patří mezi světové unikáty. Za věží
Hladomornou stojí hranolová Černá věž, nazývaná též
Menhartka, jejíž součástí je černá kuchyně, nejzacho
valejší kuchyňský prostor českého pozdního středověku
u nás. Dále vzniklo Nové Adamovo stavení a zahradní
Rondel, unikátní ukázka vlašského renesančního umě
ní. Areál hradu a zámku má celkem 320 místností.
Zámecké interiéry jsou přístupné čtyřmi prohlídkovými
okruhy a je v nich umístěno přes 10 000 uměleckých
předmětů. Národní kulturní památka.

Landštejn
zřícenina hradu

Otevřeno: duben, říjen o víkendu, květen až září
denně mimo pondělí
tel.: 384 498 580
e-mail: landstejn@budejovice.npu
www.hrad-landstejn.eu

Lnáře
zámek

Lnářští vladykové původně sídlili v gotické tvrzi, která
byla roku 1597 přestavěna na renesanční zámeček,
později využívaný jako pivovar a pro bytové účely.
V 17. století panství vlastnili Černínové a Jan Hum
precht Černín nechal roku 1670 vedle zámečku vy
budovat raně barokní zámek, který si dodnes zacho
val svou původní podobu. Čtyři křídla svírají obdélné
nádvoří s kašnou se sochou Neptuna, přístup je po
kamenném mostě přes příkop. Hlavní prostorou je
reprezentační sál sahající přes dvě poschodí, stejně
jako ostatní zámecké interiéry vyzdobený množstvím
štukatérských prací a nástěnných maleb. K zámku
přiléhá anglický park s antickými sochami, jenž vzni
kl ve 20. letech 18. století úpravou barokní zahrady.
V zámečku se pořádají různé kulturní akce a výstavy.
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Zřícenina hradu, která je nejrozsáhlejším a nejza
chovalejším pozůstatkem románského hradu na
našem území, vévodí krajině mezi Slavonicemi a No
vou Bystřicí. Založil ho ve 13. století bavorský rod
z Hirschbergu, později zde sídlila landštejnská větev
Vítkovců a v 16. století Krajířové z Krajku, kteří Land
štejn nově opevnili a rozšířili na jeden z největších
hradů u nás. Roku 1771 vyhořel po úderu bleskem
a po dalších 200 let zůstal zříceninou. Rekonstrukce
se dočkal až v 70. letech 20. století. Románské jádro
hradu tvořily dvě věže spojené obytným palácem.
V nižší věži se dochovala hradní kaple, z vyšší, která
měla obrannou úlohu, je nádherný rozhled na okolní
lesy. U vstupní brány je výstavní síň s předměty nale
zenými v areálu hradu při rekonstrukci.

Otevřeno: květen, červen a září o víkendech,
červenec až srpen denně mimo pondělí
tel.: 383 392 521, 604 401 432
e-mail: zameklnare.sprava@seznam.cz
www.lnare.cz/zamek
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Kratochvíle
zámek

Necelé 3 km severozápadně od Netolic stojí zá
mek, národní kulturní památka, jež se řadí k nej
krásnějším renesančním šlechtickým sídlům již
ních Čech. Původně v těchto místech stávala tvrz
s hospodářským dvorem zvaným Leptáč, kterou
roku 1569 od Viléma z Rožmberka dostal a pře
stavěl rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan.
Nová podoba dvora se však šlechtici líbila natolik,
že o deset let později získal dvůr výměnou zpět,
a později se rozhodl vybudovat na jeho místě své
letní sídlo po italském vzoru. Vedle dvora vznikl
v letech 1583–1589 lovecký zámeček podle plánů
stavitele Baldassara Maggiho z Arogna. Stavitel
musel ve zdejším bažinatém terénu pro základy
použít dřevěné piloty, které postupně zkameněly.
Jednopatrový zámeček z mansardovou střechou
obklopil zahradou s vodním příkopem a ve vý
chodním rohu zahrady postavil renesanční kostelík
Narození Panny Marie s věží. Centrální místností
v přízemí a v prvním patře zámečku je vstupní
hala, k níž přiléhají menší místnosti. Autorem štu
kové výzdoby je Ital Antonio Melana a fresky jsou
dílem malíře George Widmana. Honosnou úpravu
má tzv. Zlatý pokoj v prvním patře, jenž sloužil
k reprezentačním účelům a dnes je využíván pro
koncerty a svatební obřady. K zámečku přiléhá
velká obora, v níž se za Petra Voka z Rožmberka
chovali i velbloudi.

Otevřeno: duben, říjen o víkendech, květen až září
denně mimo pondělí
tel.: 388 324 380 fax: 388 325 513
e-mail: kratochvile@budejovice.npu.cz
www.zamek-kratochvile.eu

Nové Hrady
hrad

Otevřeno: červenec až srpen denně mimo pondělí
tel.: 386 362 135, 386 361 313 fax: 386 361 311
e-mail: novehrady@budejovice.npu.cz
www.hrad-novehrady.eu

Ohrada
lovecký zámek

Barokní lovecký zámek Ohrada, vybudovaný pro
Schwarzenbergy v letech 1708–1713 podle plánů
architekta Pavla Ignáce Bayera, stojí na břehu Mu
nického rybníka jihozápadně od města. Roku 1843
v něm bylo zřízeno lesnicko-lovecké muzeum a jako
jeho doplněk založil roku 1939 Adolf Schwarzen
berg zoologickou zahradu. Jedná se o nejmenší
zoologickou zahradu na našem území. Sídlo mělo
sloužit jen jako lovecká rezidence hlubockého pána
Adama Františka Schwarzenberga. V blízkosti zámku
vznikl dvůr, kde se v minulosti pořádaly štvanice býků
a černé zvěře. V roce 1961 vznikly nové expozice
zemědělství, vorařství, rybníkářství a rybářství. V ob
jektu se pořádají různé společenské akce a konají
krátkodobé výstavy výtvarného umění.
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Kolem poloviny 13. století byl založen hrad, který
sloužil jako strážní místo nad Vitorazskou stezkou,
která překračovala zemskou hranici. Roku 1467
vyhořel a obnoven byl až v 1. polovině 16. století
za Viléma z Rožmberka. Roku 1573 ho silně po
škodil výbuch prachárny a roku 1605 zemětřesení.
Za Švamberků byl hrad silně opevněn, avšak ještě
téhož roku byl dobyt generálem Buquoyem. Na po
čátku 19. století se majitelé přestěhovali do zámku
a na hradě byli ubytováni jen panští úředníci. Z pů
vodní stavby se dochovalo několik budov s branami
a částečně i opevnění z 15. století chráněné širokým
a hlubokým příkopem. V interiérech je umístěna ex
pozice empírového nábytku, loveckých zbraní, trofe
jí, sbírka hyalitu, rodové portréty a obrazová galerie.

Otevřeno: duben až říjen denně mimo pondělí,
listopad až březen po dohodě za příplatek
tel.: 387 965 340
www.nzm.cz/ohrada.php
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Orlík nad Vltavou
zámek

Otevřeno: duben až říjen denně mimo pondělí
tel.: 362 841 101 fax: 362 841 178
e-mail: zamek_orlik@volny.cz
www.schwarzenberg.cz/orlik
Zámek vznikl v polovině 13. století jako hrádek při
brodu přes Vltavu, u něhož se vybíralo clo. Koncem
století byl přestavěn na gotický hrad s okrouhlou věží
a palácem spojenými hradbou. Další obytné budovy
přibyly ve 14. a 15. století. Roku 1508 hrad vyhořel.
Poté ho získali Švamberkové, rozšířili o hospodářská
stavení a dali mu podobu zámku. Po porážce stavov
ského povstání, jehož se Švamberkové aktivně účast
nili, panství i se zámkem zkonfiskoval císař Ferdinand
II. Jeho majiteli se stali Eggenbergové a roku 1719
Schwarzenbergové. Ti v průběhu 18. století provedli
další úpravy sídla, ale počátkem 19. století zámek
opět vyhořel. Při opravách byl zvýšen o třetí patro.
Nynější podoba je výsledkem novogotických úprav
provedených v letech 1849–1860 pod vedením
architekta Bernharda Gruebera. Zámek se původně
tyčil na vysokém skalnatém ostrohu vysoko nad zá
krutem řeky, ale po napuštění Orlické přehrady se
ocitl těsně nad její hladinou. Expozice zámku před
stavují orlickou větev rodu Schwarzenbergů. Zdejší
knihovna obsahuje asi 18 000 svazků. K zámku při
léhá rozlehlý park, v jehož západní části se nalézá
novogotická hrobka.

Strakonice
hrad

Otevřeno: konec dubna až říjen denně mimo pondělí
tel.: 383 321 537 fax: 383 333 391
e-mail: informace@strakonice.cz
www.muzeum.strakonice.eu

Tábor (Kotnov)
hrad

Hrad Kotnov, který je nejstarší městskou památkou
a jehož pozůstatky se nacházejí v jihozápadní části
Starého města, je jednou z nejdůležitějších součástí
městského opevnění. V 17. století byl přestavěn na
pivovar a v 19. století byly na úkor hradních budov
rozšiřovány pivovarské sklepy, takže došlo k nena
hraditelným kulturním ztrátám. Z původních čtyř věží
se dochovala jediná, která je vlastně nositelkou jmé
na hradu a z jejíhož ochozu je pěkný výhled na měs
to a blízké okolí. Hrad spolu s Bechyňskou bránou
je vyhlášen za národní kulturní památku. V dnešní
době jeho prostory slouží Husitskému muzeu. V něm
je umístěna stálá expozice Život a práce středověké
společnosti.
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Strakonický hrad vznikal v letech 1220–1235 a počí
talo se s tím, že jeho součástí bude klášter johanitů.
K nejstarší části komplexu patří původně románskogotický kostel sv. Prokopa, zprvu zasvěcený svatému
Vojtěchovi, a hradní palác, pozdější kapitulní síň.
Mezi kostelem a palácem vystavěli johanité křížovou
chodbu, kterou spolu se stěnami kapitulní síně, am
bitu a kostela nechali vyzdobit nástěnnými malbami.
Hradní areál obepíná zeď, které dominuje věž zvaná
Rumpál, z níž je nádherný výhled na město. Vstup do
předhradí vede gotickou branou. V současnosti hrad
slouží kulturním účelům, v jeho prostorách se nachá
zí základní umělecká škola, Šmidingerova knihovna,
Zámecká galerie a Muzeum středního Pootaví. Kapi
tulní síň se využívá pro koncerty vážné hudby.

Otevřeno: květen až září denně
tel.: 381 254 286 fax: 381 252 245
e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz
www.husitskemuzeum.cz
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Rožmberk nad Vltavou
hrad

Otevřeno: duben, říjen o víkendech, květen až
srpen denně mimo pondělí
tel.: 380 749 838 fax: 380 749 813
e-mail: rozmberk@budejovice.npu.eu
www.hrad-rozmberk.eu

Hrad, který u obchodní stezky vedoucí podél Vltavy
do Horních Rakous založil v polovině 13. století Vítek
z Prčice, později nazývaný z Rožmberka, vznikl záro
veň s městem. Hrad se skládá z pozůstatků původního
Horního hradu, z něhož se dochovala jen gotická věž
Jakobínka, a z mladšího Dolního hradu, který vznikl
ve 14. století a později byl několikrát přestavěn. Ve
třicátých letech 14. století nechal Jindřich z Rožm
berka vystavět Dolní hrad. Roku 1522 Horní hrad
vyhořel a již nebyl obnoven a v polovině 16. století
prošel Dolní hrad renesanční přestavbou. Na počátku
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17. století nechal nový majitel Jan Zrinský ze Serynu
upravit interiéry ve stylu manýrismu. Poslední význam
né změny v duchu romantické gotiky proběhly za Jana
Jiřího Buquoye v polovině 19. století. Ten zde také
založil rodové muzeum s bohatými sbírkami. Domi
nantní prostorou je Rytířský sál s nástěnnými malbami
a kazetovým stropem. Interiéry jsou vybaveny kopiemi
původního renesančního nábytku, hradní obrazárna
obsahuje několik děl pozdní renesance a baroka a ve
zbrojnici je umístěna unikátní sbírka zbroje, palných
i chladných zbraní a různých trofejí.

Třeboň
zámek

Otevřeno: duben až říjen denně mimo pondělí
tel.: 384 724 935, 384 721 193
fax: 384 724 934
e-mail: trebon@budejovice.npu.cz
www.zamek-trebon.eu

Honosný renesanční zámek, na jehož místě se pů
vodně nacházel panský dvorec, později přestavěný na
malý kamenný hrádek, stojí v jihozápadní části histo
rického centra. Roku 1562 město i hrad postihl velký
požár a poté Vilém z Rožmberka začal s přestavbou
hradních budov na zámek. Byl postaven jihozápadní
trakt a vstupní průčelí s bránou a věží. Na přelomu
16. a 17. století byla při další přestavbě stávající kří
dla zámku zvýšena o jedno patro, celý areál rozšířen
severním směrem a spojen tzv. pavlačemi postavený
mi na zdech městského opevnění s kostelem sv. Jiljí.

Dále ve stavebním rozvoji pokračovali až Schwarzen
bergové. V letech 1706–1707 byla jižní část nádvoří
uzavřena hospodářskými budovami, o pět let později
vznikla před jižním průčelím zámku kamenná kaš
na s hlavou Turka, jemuž krkavec vyklovává oči. Jde
o motiv převzatý ze schwarzenberského znaku. Pavla
čová chodba byla v letech 1724–1729 nahrazena zdě
nou, tzv. Dlouhou chodbou. Ve 2. polovině 18. století
západní část vnějšího nádvoří uzavřely barokní stavby.
Velkou část zámku zabírá depozitář Státního oblastní
ho archivu. Národní kulturní památka.
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Zvíkov
hrad

Jeden z nejvýznamnějších českých raně gotických
hradů, který byl založen v 1. polovině 13. století
jako opěrný bod královské moci v kraji, stojí neda
leko soutoku Otavy a Vltavy. Stejně jako nedaleký
Orlík původně stával na vysokém ostrohu a po na
puštění Orlické přehrady se ocitl jen několik metrů
nad její hladinou. Se stavbou hradu začal Přemysl
Otakar I. a dokončil ji Přemysl Otakar II. Králov
ský majetek později získali do zástavy Rožmber
kové a Švamberkové, kterým roku 1574 připadl
do dědičného držení. Díky výhodné poloze a dů
myslnému obrannému systému byl považován za
nedobytný a skutečně odolal všem útokům až do
roku 1622, kdy kapituloval jako poslední útočiště
vzbouřených českých stavů. Po požáru roku 1751
se definitivně proměnil ve zříceninu. V polovině
19. století nechal kníže Karel Schwarzenberg hrad
zrekonstruovat a další úpravy proběhly koncem
19. století a v 70. letech 20. století. Díky opravám
se hradní areál zachoval v poměrně dobrém stavu
a téměř v původní podobě. Dominantou hradu je
okrouhlá obranná věž s břitem nazývaná Hláska,
vybudovaná v 70. letech 13. století. Nejstarší částí
hradu je Hlízová věž, zvaná také Markomanka, kte
rá byla vybudována ve třicátých letech 13. století,
o něco mladší je královský palác s arkádovým ná
dvořím a kaplí. Národní kulturní památka.
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Otevřeno: duben, říjen o víkendech, květen až
září denně mimo pondělí (královský palác hradu),
celoročně (areál hradu)
tel./fax: 382 285 676
e-mail: zvikov@budejovice.npu.cz
www.hrad-zvikov.eu

Žumberk
tvrz

Otevřeno: duben, říjen o víkendech a svátcích,
květen až září denně mimo pondělí
tel.: 386 362 124
e-mail: zumberk@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz

Západně od Nových Hradů, nad údolím Svinenského
potoka, stojí ve stejnojmenné obci tvrz Žumberk. Po
prvé se sídlo, které bylo založeno někdy kolem roku
1250, připomíná v roce 1278, kdy Jindřich z Rožmber
ka potvrdil vyšebrodskému klášteru držení vsi. Koncem
15. století nechal Vilém ze Žumberka přestavět rodinné
sídlo na pozdně gotickou tvrz. Ta v závěru 16. století
získala renesanční vzhled a počátkem 17. století i no
vého pána – Theobalda Hocka, sekretáře Petra Voka
z Rožmberka. Ten dal tvrz, hospodářský dvůr, kostel
a hřbitov obehnat hradební zdí s šesti baštami. Roku
1618 se žumberské statky staly součástí novohradské
ho panství, patřícího Petrovi ze Švamberka. Dalším

majitelem se stal generál císařského vojska hrabě Ka
rel Bonaventura Buquoy. Během 80. let 18. století byl
hospodářský dvůr rozdělen na 8 samostatných částí,
na kterých hospodařili poddaní. V roce 1817 došlo ke
zboření části hradby s branou a jednou baštou poblíž
návsi. V průběhu 19. století rozebrali Žumberští a lidé
z okolí značnou část opevnění na stavební materiál.
Po záchraně tvrze a několika částí opevnění se roku
1974 otevřela expozice o historii Žumberka a v pro
storách byl zpřístupněn tzv. Památník venkovského
lidu. V současné době je v nově opravené tvrzi umís
těna expozice českobudějovického Jihočeského muzea
s lidovým nábytkem.
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Kontakty
Kratochvíle

Bechyně

Nové Hrady

tel.: 388 324 380 fax: 388 325 513
e-mail: kratochvile@budejovice.npu.cz
www.zamek-kratochvile.eu

Blatná

Písek

Borovany

Pohorská Ves

České Budějovice

Prachatice

Landštejn
tel.: 384 498 580 e-mail: landstejn@budejovice.npu.cz
www.hrad-landstejn.eu

Lnáře
tel.: 383 392 521, 604 401 432
e-mail: zameklnare.sprava@seznam.cz www.lnare.cz/zamek

Nové Hrady
tel.: 386 362 135, 386 361 313 fax: 386 361 311
e-mail: novehrady@budejovice.npu.cz www.hrad-novehrady.eu

Ohrada
tel.: 387 965 340 www.nzm.cz/ohrada.php

Orlík
tel.: 362 841 101 fax: 362 841 178
e-mail: zamek_orlik@volny.cz www.schwarzenberg.cz/orlik

Rožmberk nad Vltavou
Bechyně
tel./fax: 381 211 208 e-mail: info@zamek-bechyne.cz
www.panstvi-bechyne.cz

Blatná
tel.: 383 422 934 fax: 383 423 658
e-mail: zamek@blatna.cz www.zamek-blatna.cz

Červená Lhota
tel.: 384 384 228 fax: 384 384 570
e-mail: cervenalhota@budejovice.npu.cz
www.zamek-cervenalhota.eu

Český Krumlov
tel.: 380 704 721 fax: 380 704 710
e-mail: ceskykrumlov@budejovice.npu.cz
www.zamek-ceskykrumlov.eu

Dačice
tel.: 384 420 246 e-mail: dacice@budejovice.npu.cz
www.zamek-dacice.eu

Dívčí Kámen
tel.: 721 130 531 e-mail: hrad@divcikamen.cz
www.divcikamen.cz

Helfenburk
tel.: 603 844 720 www.bavorov.cz

Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 843 911 fax: 387 965 526
e-mail: hluboka@budejovice.npu.cz www.zamek-hluboka.eu

Jindřichův Hradec
tel.: 384 321 279 fax: 384 321 391
e-mail: jindrichuvhradec@budejovice.npu.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Kozí Hrádek
tel.: 381 276 707, 381 276 710
e-mail: mexus@sezimovo-usti.cz
www.sezimovousti.cz/kozihradek
18

Infocentra
Infocentrum Bechyně náměstí T. G. Masaryka 5 tel.: 381 213 822,
602 843 442, 731 105 134 e-mail: visitbechyne@volny.cz,
posta@mestobechyne.cz www.visitbechyne.cz
Infocentrum Blatná J. P. Koubka 4 tel.: 383 323 100
fax: 383 323 005 e-mail: blatna@ciao.cz www.mesto-blatna.cz
Informační centrum města Borovany Žižkovo náměstí 107
tel.: 387 001 351 fax: 387 981 550 e-mail: kultura@borovany-cb.cz
www.borovany-cb.cz
Turistické a mapové centrum jižní Čechy náměstí Přemysla
Otakara II. 21 tel.: 386 359 470 fax: 386 359 470
e-mail: mapcentrum@vol.cz www.mapove-centrum.cz
Turistické informační centrum náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2
tel.: 386 801 413 fax: 386 801 414
e-mail: infocb@c-budejovice.cz www.cb-info.cz

Český Krumlov

Infocentrum Český Krumlov náměstí Svornosti 2
tel.: 380 704 622 fax: 380 704 619 e-mail: info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/infocentrum
Informační a servisní centrum Český Krumlov třída Míru 1 –
nádraží ČD tel.: 380 715 000 fax: 972 545 948
e-mail: info@c-krumlov.cz www.c-krumlov.cz
Unios Tourist Service – zámecké informační centrum
Zámek, 1. nádvoří tel.: 380 725 110 fax: 380 712 424
e-mail: info@visitceskykrumlov.cz www.visitceskykrumlov.cz

Elektrárna – Temelín

Informační středisko ETE Jaderná elektrárna Temelín
tel.: 381 102 639 fax: 381 104 900
e-mail: infocentrum.ete@cez.cz www.cez.cz/infocentrum-ete

tel.: 381 254 286 fax: 381 252 245
e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz

Hluboká nad Vltavou

Třeboň

Holašovice

tel./fax: 382 285 676 e-mail: zvikov@budejovice.npu.cz
www.hrad-zvikov.eu

Žumberk
tel.: 386 362 124 e-mail: zumberk@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz

Protivín

Informační centrum Protivín
Masarykovo náměstí 21 tel.: 382 252 650 fax: 382 252 651
e-mail: infocentrum@muprotivin.cz www.muprotivin.cz

Slavonice

Turistické informační centrum Slavonice náměstí Míru 480
tel.: 384 493 320 e-mail: i@slavonice-mesto.cz
www.slavonice-mesto.cz

Soběslav

Informační středisko města Soběslavi
náměstí Republiky 1/I tel.: 381 508 116 fax: 381 524 143
e-mail: kocourkova@musobeslav.cz www.musobeslav.cz

Strakonice

Infocentrum Dačice Palackého náměstí 1/1 tel.: 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz www.dacice.cz

Zvíkov

Informační centrum Prachatice Velké náměstí 1 tel.: 388 607 574
fax: 388 312 563 e-mail: infocentrum@prachatice.eu
www.prachatice.cz

Dačice

Strakonice

tel.: 384 724 935, 384 721 193 fax: 384 724 934
e-mail: zamek.trebon@seznam.cz www.zamek-trebon.eu

Obecní knihovna informační centrum Pohorská Ves
Pohorská Ves 31 tel.: 380 311 890 e-mail: info.p.ves@seznam.cz
www.pohorskaves.cz

Stachy

Infocentrum Čížová Čížová 127 tel.: 606 774 077
e-mail: infocentrum@cizova.cz www.infocizova.cz

Tábor (Kotnov)

Infocentrum Písek Heydukova 97 tel.: 382 213 592 fax: 382 213 592
e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.cz

Čížová

tel.: 380 749 838 fax: 380 749 813
e-mail: rozmberk@budejovice.npu.eu www.hrad-rozmberk.eu
tel.: 383 321 537 fax: 383 333 391
e-mail: informace@strakonice.cz www.muzeum.strakonice.eu

Kulturní a informační centrum Nové Hrady náměstí Republiky 46
tel.: 386 362 195 fax: 386 362 195 e-mail: kic@novehrady.cz;
infoc@novehrady.cz www.novehrady.cz

Infocentrum Hluboká Zborovská 80 tel.: 387 966 164
fax: 387 966 164 e-mail: infocentrum@hluboka.cz,
granty@hluboka.cz www.hluboka.cz
Informační centrum Holašovice Holašovice 43 tel.: 387 982 145
e-mail: infocentrumholasovice@seznam.cz www.holasovice.eu

Horní Planá

Kulturní a informační centrum Náměstí 8 tel.: 380 738 416
e-mail: kic@horniplana.cz www.horniplana.cz

Jindřichův Hradec

Informační středisko Jindřichův Hradec Panská 136/I
tel.: 384 363 546 fax: 384 361 503 e-mail: info@jh.cz www.jh.cz

Kaplice

Turistické informační centrum Stachy – RRAŠ, o. p. s.
Stachy 422 tel.: 380 120 271 e-mail: info@rras.cz www.rras.cz
Městské informační centrum Strakonice
Velké náměstí 2 tel.: 383 700 700 fax: 383 700 702
e-mail: infocentrum@strakonice.net www.strakonice.net
Informační a mapové centrum Strakonice Zámek 1
tel.: 383 323 600 fax: 383 323 400 e-mail: ciao@ciao.cz
www.strakonice.net

Suchdol nad Lužnicí

Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí
28. října 329, tel.: 384 781 299 fax: 384 781 299
e-mail: info@knih-su.cz
www.suchdol.cz

Tábor

Infocentrum Město Tábor Žižkovo náměstí 2 tel.: 381 486 230
fax: 381 486 239 e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.tabor.cz

Trhové Sviny

Turistické kulturní a informační centrum T. Sviny
Žižkovo náměstí 117 tel.: 386 321 784
e-mail: infocentrum@tsviny.cz www.tsviny.cz

Třeboň

Infocentrum Kaplice Linecká 434 tel.: 380 311 388 fax: 380 311 451
e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz www.mestokaplice.cz

Informační a kulturní středisko města Třeboně
Masarykovo náměstí 103 tel.: 384 721 169 fax: 384 722 026
e-mail: info@itrebon.cz www.itrebon.cz

Lenora

Týn nad Vltavou

Infocentrum Lenora Lenora 36 tel.: 722 498 208 fax: 388 438 012
e-mail: infocentrum@lenora.cz www.lenora.cz

Lipno nad Vltavou

Informační centrum mikroregionu Týn nad Vltavou
náměstí Míru 37 tel.: 385 772 301 fax: 385 721 121
e-mail: infocentrum@tnv.cz www.tnv.cz

Lomnice nad Lužnicí

Infocentrum města Veselí nad Lužnicí náměstí T. G. Masaryka 25
tel.: 381 548 180 fax: 381 548 180 e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

Milevsko

Turistické informační středisko Vimperk
náměstí Svobody 42 tel.: 388 402 230 fax: 388 414 822
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz www.info.vimperk.cz

Infocentrum Lipno nad Vltavou Lipno nad Vltavou 87,
tel.: 380 736 053 e-mail: infocentrum@lipnoservis.cz
www.lipnoservis.cz
Informační a kulturní středisko Lomnice nad Lužnicí
náměstí 5. května 133 tel.: 384 792 433 fax: 384 792 201
e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz www.lomnice-nl.cz
Milevský kraj – infocentrum
náměstí E. Beneše 1 tel.: 382 521 321 fax: 382 522 101
e-mail: infocenter@milevsko-mesto.cz www.milevskymkrajem.cz

Netolice

Veselí nad Lužnicí

Vimperk

Vodňany

Infocentrum Vodňany náměstí Svobody 18 tel.: 383 384 934
e-mail info@vodnany.net www.vodnany.net

Vyšší Brod

Informační centrum Netolice Mírové náměstí 248
tel.: 388 324 251 fax: 388 324 251 e-mail: info@netolice.cz
www.info.netolice.cz

Infocentrum Vyšší Brod Náměstí 104 tel.: 380 746 627
e-mail: infocentrum@vyssibrod.cz www.vyssibrod.cz

Nová Bystřice

Infocentrum Zvíkovské Podhradí Zvíkovské Podhradí 13
tel.: 382 285 659 fax: 382 285 655
e-mail: recepce@hotelzvikov.cz www.zvikovskepodhradi.cz

Informační středisko Nová Bystřice Mírové náměstí 53
tel.: 384 386 909 e-mail: info@novabystrice.cz www.novabystrice.cz

Zvíkovské Podhradí

Ke každému telefonnímu a faxovému číslu náleží mezinárodní předvolba +420.
19

Jižní Čechy harmonické
Hrady a zámky jako v pohádce

Pro Jihočeský kraj vytvořila v roce 2010 společnost freytag & berndt.
Fotografie: freytag & berndt, CzechTourism,
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Texty: freytag & berndt
Kartografická část: freytag & berndt

