
PRESS TRIP 
PO JIŽNÍCH ČECHÁCH

26. – 27. 9. 2019

Organizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu v rámci projektu Památky žijí ATCZ31 .



PROGRAM

ČTVRTEK 
26. 9.

8.00 Úvod k projektu JCCR, B. Němcové 1824, budova C

9.15 Zámek Kratochvíle

11.30 Zámek Dub

13.45 Prachatice – oběd v Indické restauraci

15.15 Prachatické muzeum

16.30 Prachatice – ubytování v Bed&Bike Prachatice

17.30 Prachatice – prohlídka města

19.00 Prachatice – večeře v Pivovaru Prachatice 



PROGRAM

PÁTEK 
27. 9.

9.30 Kláštery Český Krumlov

12.00 Český Krumlov – oběd

15.15 Hrad Nové Hrady

18.00 Ukončení cesty u JCCR



ZÁKLADNÍ
INFORMACE

NOVÉ SÍDLO JCCR

B. Němcové 1824, budova C 
(přímo naproti budově B 

Jihočeského kraje). 

Při příchodu mi, prosím, 
zavolejte, zatím není 

dořešený systém vstupů.

PARKOVÁNÍ

je možné zdarma na 
parkovišti Dynamo nebo u 

bývalého sídla JCCR, B. 
Němcové 12/2, 

budova Čevak

DOPRAVA

zajištěna vozem 

WV Transporter

UBYTOVÁNÍ

včetně snídaně je zajištěno v 
apartmánech 

Bed&Bike Prachatice

DOPROVOD – KONTAKT

Klára Kaštylová Hana Kabashi

kastylova@jccr.cz kabashi@jccr.cz

+420 607 032 095 +420 606 351 987



INFORMACE 
O 

PROJEKTU

Celý název: Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví 
v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel 
pro hrady, zámky, kláštery a města s hradbami

Zkrácený název: Památky žijí

Registrační číslo projektu: ATCZ31

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká 
republika pro programové období 2014-2020.

Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019

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



O PAMÁTKÁCH



Zámek Kratochvíle
Jednu z našich nejkrásnějších renesančních staveb, 
situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a 
rybníky, nechal mezi lety 1583–1590 vystavět Vilém 
z Rožmberka. Tuto ojedinělou renesančně 
manýristickou stavbu pro něj vyprojektoval osvědčený 
stavitel Baltazar Maggi z Arogna. Letohrádek tak získal 
podobu vily typu italského casina, obklopené vodním 
příkopem a uzavřené obdélnou zahradou se vstupním 
traktem a obvodovou zdí členěnou izolovanými domky.

Interiéry zámku prezentují období zdejšího působení 
posledních Rožmberků – Viléma a Petra Voka. Obytné i 
reprezentační místnosti byly zrestaurovány do podoby z 
konce 16. a začátku 17. století podle starých inventářů. 
Zcela mimořádnou kvalitu vykazuje štuková a malířská 
výzdoba interiéru vily, vycházející z loveckých motivů a 
výjevů z římských dějin. 



Zámek Dub
Novogotický zámek s cimbuřím je patrová čtyřkřídlá stavba se 
vstupní věží a malým nádvořím, kterou obklopuje park s 
exotickými dřevinami. První zmínky o tvrzi pocházejí z roku 
1274. Za Říčanů a Hodějovských z Hodějova byla v 17. století 
budova přestavěna na pozdně renesanční zámek. V letech 
1854–1860 došlo k další přestavbě a to do novogotického stylu. 
Autorem byl architekt Josef  Niklas, podle jehož plánů bylo 
přestavěno i Nové proboštství vyšehradské.

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

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

Majitelé zde pořádají koncerty, besídky, soutěže, výstavy, vítání 
občánků i svatby.



Zámek Prachatické 
muzeum
Prachatické muzeum bylo založeno roku 1904 z iniciativy muzejního spolku a 
dříve bylo umístěno v přízemí budovy městské radnice. Teprve roku 1946 získalo 
městské muzeum pro své potřeby dům Žďárských na Velkém náměstí, známý i 
pod názvem Sittrův dům. Jde o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem, 
renesanční přestavba spadá do roku 1604. Díky bohaté malířské výzdobě patří 
k nejkrásnějším domům v Prachaticích. Jejím autorem je prachatický rodák, malíř 
Šebestián Hájek. Velmi zajímavá je tématika manýristických maleb na fasádě. 
Vedle alegorických postav Ctností ve výplních mezi okny a pod okny je zde 
především portrétní galerie českých panovníků, umístěná pod lunetovou římsou. 

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



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. V novodobé 
historii kláštery sloužily 
různým účelům, např. jako 
vojenská škola, či bydlení pro 
úředníky panského dvora. 
Později zde byla skladiště i 
sociální byty. Po rozsáhlé 
rekonstrukci sem byly 
umístěny stálé expozice Život 
a umění v krumlovských 
klášterech a interaktivní 
expozice Lidských dovedností. 
Jsou zde i řemeslné dílny, 
které seznámí děti každého 
věku s taji dobových umění a 
řemesel.



Hrad Nové Hrady
Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým 
příkopem byl založen rodem Vítkovců v druhé polovině 13. 
století. K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby, 
chránící obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla 
po zásahu bleskem mohutná hradní věž zničena výbuchem 
střelného prachu. Přispěním italského stavitele Antonia 
Canevalle byl hrad za posledního Rožmberka Petra Voka 
opraven. Roku 1620 získal Nové Hrady hrabě Karel 
Bonaventura Buquoy, jehož rodu panství patřilo až do roku 
1945. Po dostavbě klasicistního zámku v roce 1806 sloužil 
starý hrad pouze správě panství a postupně chátral. V 80. 
letech 20. století prošel rozsáhlou rekonstrukcí. 

V současnosti nabízí prohlídku buquoyských interiérů s 
množstvím rodových portrétů a upomínek na válečnou slávu 
rodu. Pod hradem se rozkládá přírodně krajinářský park 
Tereziino údolí s romantickými stavbami a umělým 
vodopádem.



www.pamatkyziji.cz
#pamatkyziji

www.jiznicechy.cz
#jiznicechy

Těšíme se na 

setkání s Vámi!


