
POZVÁNKA NA 
STUDIJNÍ CESTU PO
JIŽNÍCH CECHÁCH

1. – 2. srpna 2019

Kompletní program bude zaslán účastníkům 14 
dní předem.

Kontaktní osoba:
Klára Kaštylová

kastylova@jccr.cz

+420 607 032 095

Potvrďte prosím svoji účast nejpozději 
do 1. 7. 2019 na výše uvedený e-mail.

Studijní cesta se uskuteční v rámci projektu Památky žijí ATCZ31.



STUDIJNÍ CESTA JIŽNÍ ČECHY
1. – 2. 8. 2019

Pořadatel: 

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Realizováno v rámci projektu 

Památky žijí ATCZ31.



PROGRAM
ČTVRTEK 1.8.

8.00 projektová schůzka 

11.00 oběd Bistro Piano

13.30 klášter Borovany

15.30 klášter Zlatá Koruna

17.00 Kláštery Český Krumlov

19.00 ubytování Svachovka

České Budějovice,

B. Němcové 12/2



PROGRAM
PÁTEK 2.8.

10.30 zámek Vimperk

12.00 oběd Restaurace Vodník

14.00 zámek Dub

16.00 zámek Mitrowicz

18.00 ukončení cesty



PODROBNOSTI

AUTA SI PROSÍM ZAPARKUJTE NA 
PARKOVIŠTĚ U BUDOVY SÍDLA JCCR, 
B. NĚMCOVÉ 12/2, ZDE JE MŮŽETE 
PONECHAT ZDARMA PO CELOU 

DOBU STUDIJNÍ CESTY

PROJEKTOVÁ SCHŮZKA PROBĚHNE 
V 6. PATŘE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

V ČASE 8 – 11 HODIN

KUFRY SI MŮŽETE PONECHAT V 
AUTECH AŽ DO ODJEZDU 

MINIBUSEM, KTERÝ NÁS VYZVEDNE 
PO OBĚDĚ VE 13 HODIN U JCCR



KLÁŠTER BOROVANY

Augustiniánský klášter byl založen v roce 1455 Petrem z Lindy. 
Nevelký rajský dvůr obklopuje pozdně gotická křížová chodba 
se síťovou klenbou. V roce 1729 byla na severní straně kostela 
přestavěna věž, která dnes tvoří charakteristickou dominantu 
města.  V 18. století za probošta Augustina Dubenského byla 
postavena klášterní prelatura nazývaná též „zámek“. Po zrušení 
kláštera Josefem II. v roce 1785 koupili klášterní majetek 
Schwarzenbergové, proto je jejich rodový znak nad vjezdem do 
zámku. Ti však v roce 1939 prodali zámek městu, které zde 
zřídilo školu.

Zámek, který je veřejnosti přístupný od generální rekonstrukce 
roku 2010, nabízí dva prohlídkové okruhy a vždy druhý 
červencový víkend je i místem konání tradičního Borovanského 
borůvkobraní.



KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA

Areál bývalého cisterciáckého kláštera, založený králem Přemyslem 
Otakarem II. na skalnatém ostrohu v hlubokém vltavském údolí 
v roce 1263, patří k nejlépe dochovaným gotickým klášterům 
v Čechách. Jedinečná kaple Andělů strážných, kapitulní síň a 
křížová chodba představují špičkové doklady cisterciáckého 
stavebního umění v období rané a vrcholné gotiky. 

Hlavní prohlídková trasa provede návštěvníky malým i velkým 
konventem a vrcholí v konventním chrámu Nanebevzetí Panny Marie, 
který je největším kostelem v jižních Čechách. Prohlídka přibližuje 
řádovou každodennost, podobu klášterních knihoven, pracoven i 
společné jídelny (refektáře). 

Druhý prohlídkový okruh představuje moderním interaktivním 
způsobem vývoj literatury na jihu Čech i literární vazby mezi českou, 
německou a latinskou vzdělaností. 



KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

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

Kláštery byly založeny přibližně v polovině 14. století, 
konkrétně Kateřinou z Rožmberka. Areál obou klášterů s 
kostelem stojí v části Latránu, východně od zámku. S ním je 
spojen krytou chodbou.

Klášter byl stavebně upravován ještě v době 
pozdně gotické v letech 1490 až 1500, což připomínají 
dochované střešní krovy z této doby.

V novodobé historii kláštery sloužily různým účelům, např. jako 
vojenská škola, či bydlení pro úředníky panského dvora. Později 
zde byla skladiště i sociální byty.



ZÁMEK VIMPERK

Původní vimperský hrad byl založen kolem poloviny 13. století jako 
strážní pevnost nad Zlatou stezkou vedoucí z Bavorska do Čech. Hrad 
procházel majetkem mnoha šlechtických rodů – Janoviců, Kaplířů ze 
Sulevic, Malovců z Chýnova, až se ocitl v rukou Jáchyma z Hradce. Od 
něho koupili Vimperk Rožmberkové, kteří přestavěli nehostinný gotický 
hrad na renesanční zámek, kam se uchylovali v době morových epidemií. 
Významnou etapu představuje éra Novohradských z Kolovrat na 
počátku 17. století, po nichž se na zámku dodnes zachovaly unikátní 
malované záklopové stropy. Po Novohradských přešlo vimperské panství 
prodejem na Eggenberky a po nich odúmrtí na Schwarzenbergy, kteří 
hrad vlastnili až do roku 1947. Poslední rozsáhlá přestavba zámku do 
nynější podoby byla provedena po roce 1857, kdy po úderu blesku 
zámek vyhořel. V roce 1948 přešel zámek do vlastnictví města a v roce 
1991 jej koupilo ministerstvo životního prostředí ČR.



ZÁMEK DUB

Novogotický zámek s cimbuřím se nachází ve vsi Dub, asi 10 km severně 
od Prachatic. Zámek je patrová čtyřkřídlá stavba se vstupní věží a 
malým nádvořím, obehnaná zdí s cimbuřím. Budovu zámku obklopuje 
park s exotickými dřevinami.

Původní tvrz z 15. století nechali Říčanští z Hodějova v 17. století 
přestavět na pozdně renesanční zámek. V letech 1854 – 1860 byl 
zámek novogoticky upraven podle projektu architekta J. Niklase. V roce 
1998 zámek koupili manželé Battagliovi a kdysi výstavnou budovu 
poničenou v době, kdy sloužila jako internát, postupně začali 
opravovat. Bylo nutné zrekonstruovat 34 místností a udělat novou 
fasádu. Řada místností už je zrekonstruovaných, budovu zdobí „nový 
kabát“ a tak zámek znovu ožil. Opravené prostory jsou využívány také 
jako galerie a k pořádání příležitostných výstav. Noví majitelé se snaží 
se vrátit zámek do podoby, jakou získal po novogotické přestavbě v 19. 
století. V zámku se totiž nedochoval téměř žádný nábytek, zařizují ho 
proto na základě vzpomínek pamětníků nebo obrazů a 
fotografií. Zámek má dnes opravenou fasádu, novou střechu a obnoven 
je také park.



ZÁMEK MITROWICZ

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

Zámek prošel náročnou a citlivou rekonstrukcí, 
v zámeckém parku bylo vysázeno 8.500 sazenic a 50 
stromů. Areál nabízí kostýmované prohlídky zámku, 
tematické akce, park, bylinkovou zahrádku, výlety lodí, 
stylové občerstvení i možnost ubytování či svateb.



TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!
Těšíme se na 

setkání s Vámi!


